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Pozměňovací návrh 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po dokončení přípravných prací předloží 
členský stát nebo řídící orgán Komisi tyto 
údaje o velkých projektech:

Po dokončení přípravných prací předloží 
členský stát, skupina členských států, 
které založily makroregionální rozvojový 
fond, nebo řídící orgán Komisi tyto údaje o 
velkých projektech:

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1439
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) popis a informace o investici a jejím 
umístění;

(b) strategickou analýzu, zahrnující popis 
a informace o investici, jejím umístění a 
toho, jak napomůže podpořit hospodářství 
a regionální rozvoj;

Or. pt

Odůvodnění

Znalost toho, že strukturální fondy mají za cíl zajistit větší hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost mezi členskými státy a jejich regiony, je důležitá pro pochopení toho, jak pomohou 
velké projekty stimulovat ekonomickou aktivitu a rozvoj regionů, do nichž se bude investovat. 
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Pozměňovací návrh 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d informace o vypracovaných studiích 
proveditelnosti, včetně analýzy variant, 
výsledků a nezávislého hodnocení kvality;

(d) informace o vypracovaných studiích 
proveditelnosti, včetně analýzy variant, 
výsledků a nezávislého hodnocení kvality, 
dlouhodobého sociálního dopadu, 
dlouhodobého dopadu na veřejné rozpočty 
a souladu s regionálním a místním
udržitelným rozvojem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – bod e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) analýzu nákladů a přínosů, včetně 
hospodářské a finanční analýzy a 
posouzení rizik;

(e) analýzu nákladů a přínosů, včetně 
hospodářské a finanční analýzy, analýzu 
uplatňování principu znečišťovatel platí a 
internalizace externích 
environmentálních a sociálních nákladů a 
posouzení rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – bod f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) analýzu dopadů na životní prostředí s 
ohledem na potřebu přizpůsobit se změně 
klimatu a zmírnit její dopady a odolnost 
vůči katastrofám;

(f) analýzu dopadů na životní prostředí v 
souladu se směrnicí 85/337/EHS a 
97/11/ES, s ohledem na potřebu 
přizpůsobit se změně klimatu a zmírnit její 
dopady, ochranu biologické rozmanitosti, 
účinné využívání zdrojů a odolnost vůči 
katastrofám;

Or. en

Pozměňovací návrh 1443
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – bod a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a a) popis způsobu, rozsahu a výsledku
zapojení partnerů do přípravy velkých 
projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1444
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – bod b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b a) popis postupu veřejné konzultace 
navrhovaného pro rozvoj a provedení 
velkého projektu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1445
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i a) popis způsobu, rozsahu a výsledku 
zapojení partnerů do rozhodování o 
velkém projektu

Or. en

Pozměňovací návrh 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i a) popis toho, jak a do jaké míry jsou 
partneři uvedení v čl. 5 zapojeni do 
rozhodování o velkých projektech, včetně 
seznamu zúčastněných partnerů, způsobu
jejich výběru, jejich odpovědnosti a 
stanoviska k obsahu programu a k
provádění zásady partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i b) popis toho, jak a do jaké míry byla 
veřejnost konzultována při přípravě a 
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realizaci velkého projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1448
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 1 – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i b) popis postupu veřejné konzultace 
navrženého pro rozvoj a realizaci velkých 
projektů 

Or. en

Pozměňovací návrh 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise poskytne orientační metodické 
pokyny pro provedení analýzy nákladů a 
přínosů podle písmene e) v souladu s 
poradním postupem uvedeným v čl. 143 
odst. 2.

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci, kterými se stanoví
metodické pokyny pro provedení analýzy 
nákladů a přínosů podle písmene e).

Or. en

Odůvodnění

Přijetí metodických pokynů je opatřením obecného významu, jehož cílem je doplnit některé 
prvky základního legislativního aktu, které nejsou podstatné.

Pozměňovací návrh 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Velké projekty předložené Komisi ke 
schválení musí být uvedeny v seznamu 
velkých projektů, který je součástí 
operačního programu. Tento seznam bude 
přezkoumán členským státem nebo 
řídícím orgánem dva roky po přijetí 
operačního programu a na žádost 
členského státu může být v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 26 odst. 2 
upraven, a to zejména tak, aby zahrnoval 
velké projekty, jejichž dokončení se 
předpokládá do konce roku 2022.

2. Velké projekty předložené Komisi ke 
schválení musí být uvedeny v seznamu 
velkých projektů, který je součástí 
operačního programu. Velké projekty 
mohou být schváleny také během 
programového období. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke specifické povaze velkých projektů by měly mít členské státy možnost provádět 
jejich revizi bez zbytečných omezení.

Pozměňovací návrh 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Velké projekty předložené Komisi ke 
schválení musí být uvedeny v seznamu 
velkých projektů, který je součástí 
operačního programu. Tento seznam bude 
přezkoumán členským státem nebo řídícím 
orgánem dva roky po přijetí operačního 
programu a na žádost členského státu může 
být v souladu s postupem stanoveným v 
čl. 26 odst. 2 upraven, a to zejména tak, 
aby zahrnoval velké projekty, jejichž 
dokončení se předpokládá do konce roku 
2022.

2. Velké projekty předložené Komisi ke 
schválení musí být uvedeny v seznamu 
velkých projektů, který je součástí 
operačního programu a může být 
doplňován. Tento seznam bude 
přezkoumán členským státem nebo řídícím 
orgánem dva roky po přijetí operačního 
programu a na žádost členského státu může 
být v souladu s postupem stanoveným v 
čl. 26 odst. 2 upraven, a to zejména tak, 
aby zahrnoval velké projekty, jejichž 
dokončení se předpokládá do konce roku 
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2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 1452
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Velké projekty předložené Komisi ke 
schválení musí být uvedeny v seznamu 
velkých projektů, který je součástí 
operačního programu. Tento seznam bude 
přezkoumán členským státem nebo 
řídícím orgánem dva roky po přijetí 
operačního programu a na žádost 
členského státu může být v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 26 odst. 2 
upraven, a to zejména tak, aby zahrnoval 
velké projekty, jejichž dokončení se 
předpokládá do konce roku 2022.

2. Velké projekty předložené Komisi ke 
schválení musí být uvedeny v seznamu 
velkých projektů, který je součástí 
operačního programu. Velké projekty 
mohou být také schváleny během 
programového období. Předpokládané 
výdaje na velký projekt mohou být 
vykázány ještě před schválením velkých 
projektů ze strany Komise, které budou 
dokončeny do konce roku 2022.

Or. fr

Odůvodnění

Předností schvalování velkých projektů v průběhu programového období a vykazování výdajů 
před schválením velkých projektů v Komisi stejně jako v současném období je jejich účinnější 
a jednodušší provádění.

Pozměňovací návrh 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Velké projekty předložené Komisi ke 
schválení musí být uvedeny v seznamu 
velkých projektů, který je součástí 

2. Velké projekty předložené Komisi ke 
schválení musí být co nejdříve uvedeny v 
seznamu velkých projektů, který je 
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operačního programu. Tento seznam bude 
přezkoumán členským státem nebo 
řídícím orgánem dva roky po přijetí 
operačního programu a na žádost 
členského státu může být v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 26 odst. 2 
upraven, a to zejména tak, aby zahrnoval 
velké projekty, jejichž dokončení se 
předpokládá do konce roku 2022.

součástí operačního programu. Velké 
projekty mohou být také schváleny během 
programového období. Výdaje na velký 
projekt mohou být vykázány ještě před 
schválením projektu Komisí. Velké 
projekty musí být dokončeny do konce 
roku 2022.

Or. en

Odůvodnění

Chtěli bychom, aby mohly být velké projekty, které byly předložené v průběhu programového 
období, zahájeny bez čekání na schválení Komisí, jak je navrženo v rámci současného 
programového období. Žádáme, aby bylo možné výdaje vykázat před schválením velkého 
projektu v Komisi, aby se předešlo zpoždění při zahájení potřebných kroků.

Pozměňovací návrh 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Makroregionální projekty předložené 
Radě guvernérů makroregionálního 
rozvojového fondu ke schválení musí být
na seznamu makroregionálních projektů
programu makroregionálního 
rozvojového fondu. Skupina členských 
států, která založila makroregionální
rozvojový fond, nebo Rada guvernérů 
makroregionálního rozvojového fondu 
zkontroluje seznam dva roky po přijetí 
programu makroregionálního 
rozvojového fondu. Na žádost skupiny 
členských států je možné seznam upravit 
zejména s cílem zahrnout 
makroregionální projekty s očekávaným 
termínem ukončení do konce roku 2022.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 92 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise při hodnocení velkých 
projektů posoudí, zda jeho financování 
nepovede ke značným ztrátám pracovních 
míst ve stávajících lokalitách Evropské 
unie, aby se zajistilo, že financování ze 
strany Společenství nepodpoří 
přemísťování podniků v rámci Evropské 
unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 1456
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 92 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcího 
aktu přijme rozhodnutí nejpozději do tří 
měsíců ode dne vyrozumění o schválení 
velkého projektu v souladu s článkem 91. 
Toto rozhodnutí určí hmotný předmět, 
částku, na kterou se vztahuje míra 
spolufinancování dané prioritní osy, 
materiální a finanční ukazatele pro 
monitorování pokroku a očekávaný přínos 
velkého projektu k cílům příslušné prioritní 

2. Komise prostřednictvím prováděcího 
aktu přijme rozhodnutí o schválení velkého 
projektu nejpozději do tří měsíců ode dne 
vyrozumění o schválení velkého projektu v 
souladu s článkem 91. Toto rozhodnutí určí 
hmotný předmět, částku, na kterou se 
vztahuje míra spolufinancování dané 
prioritní osy, materiální a finanční 
ukazatele pro monitorování pokroku a 
očekávaný přínos velkého projektu k cílům 
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osy nebo prioritních os. Rozhodnutí o 
schválení je podmíněno zadáním první 
zakázky do dvou let ode dne rozhodnutí.

příslušné prioritní osy nebo prioritních os. 
Rozhodnutí o schválení Komisí je 
podmíněno zadáním první zakázky, nebo v 
případě operací realizovaných v rámci 
projektů PPP podpisem smlouvy PPP 
mezi veřejným subjektem a subjektem 
soukromého sektoru, do tří let ode dne 
schválení. Na řádně odůvodněnou žádost 
členského státu, zejména v případě 
zpoždění v důsledku správních a soudních 
řízení týkajících se realizace velkých 
projektů, která byla předložena během 
tříletého období, může Komise přijmout 
rozhodnutí prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci o prodloužení 
období o maximálně dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 92 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcího 
aktu přijme rozhodnutí nejpozději do tří 
měsíců ode dne vyrozumění o schválení 
velkého projektu v souladu s článkem 91. 
Toto rozhodnutí určí hmotný předmět, 
částku, na kterou se vztahuje míra 
spolufinancování dané prioritní osy, 
materiální a finanční ukazatele pro 
monitorování pokroku a očekávaný přínos 
velkého projektu k cílům příslušné prioritní 
osy nebo prioritních os. Rozhodnutí o
schválení je podmíněno zadáním první 
zakázky do dvou let ode dne rozhodnutí.

2. Komise prostřednictvím prováděcího 
aktu přijme rozhodnutí nejpozději do tří 
měsíců ode dne vyrozumění o schválení 
velkého projektu v souladu s článkem 91. 
Toto rozhodnutí určí hmotný předmět, 
částku, na kterou se vztahuje míra 
spolufinancování dané prioritní osy, 
materiální a finanční ukazatele pro 
monitorování pokroku a očekávaný přínos 
velkého projektu k cílům příslušné prioritní 
osy nebo prioritních os. Schválení Komisí 
podle čl. 92 ost. 1 a čl. 92 odst. 2 je 
podmíněno zadáním první zakázky, nebo v 
případě operací realizovaných v rámci 
projektů PPP podpisem smlouvy PPP 
mezi veřejným subjektem a subjektem 
soukromého sektoru, do tří let ode dne 
schválení. Na řádně odůvodněnou žádost 
členského státu, zejména v případě 
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zpoždění v důsledku správních a soudních 
řízení týkajících se realizace velkých 
projektů, která byla předložena během 
tříletého období, může Komise přijmout 
rozhodnutí prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci o prodloužení 
období o maximálně dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1458
Evgeni Kirilov

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 92 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výdaje spojené s velkými projekty 
mohou být zahrnuty do žádostí o platbu po 
předložení velkého projektu Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1459
Evgeni Kirilov

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 92 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže Komise odmítne povolit 
podporu velkého projektu z fondů, oznámí 
členskému státu své důvody ve lhůtě 
stanovené v odstavci 2.

3. Jestliže Komise odmítne povolit 
podporu velkého projektu z fondů, oznámí 
členskému státu své důvody ve lhůtě 
stanovené v odstavci 2. Žádosti o platbu 
musí být po přijetí rozhodnutí v Komisi 
odpovídajících způsobem upraveny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1460
Evgeni Kirilov

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 92 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výdaje spojené s velkými projekty 
nesmí být zahrnuty do žádostí o platbu 
dříve, než Komise přijme rozhodnutí o 
schválení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 92 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výdaje spojené s velkými projekty 
nesmí být zahrnuty do žádostí o platbu 
dříve, než Komise přijme rozhodnutí o
schválení.

4. Výdaje spojené s velkými projekty 
mohou být zahrnuty do žádostí o platbu po 
předložení velkého projektu Komisi ke 
schválení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 93 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společný akční plán je operace 
definovaná a řízená ve vztahu k výstupům 
a výsledkům, kterých dosáhne. Skládá se 
ze skupiny projektů, které nespočívají 
v poskytování infrastruktury, za které 
odpovídá příjemce, v rámci operačního 

1. Společný akční plán je operace 
definovaná a řízená ve vztahu k výstupům 
a výsledkům, kterých dosáhne. Skládá se 
ze skupiny projektů a makroregionálních 
projektů, které nespočívají v poskytování 
infrastruktury, za které odpovídá příjemce, 
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programu nebo programů. Výstupy a 
výsledky společného akčního plánu se 
sjednávají mezi členskými státy a Komisí, 
přispívají k plnění specifických cílů 
operačních programů a tvoří základ 
podpory z fondů. Výsledky se vztahují 
k přímým účinkům společného akčního 
plánu. Příjemcem musí být veřejnoprávní 
subjekt. Společné akční plány nesmí být 
považovány za velké projekty.

v rámci operačního programu, operačních 
programů nebo programů
makroregionálních rozvojových fondů. 
Výstupy a výsledky společného akčního 
plánu se sjednávají mezi členským státem
nebo skupinou členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond, a 
Komisí, přispívají k plnění specifických 
cílů operačních programů a tvoří základ 
podpory z fondů. Výsledky se vztahují 
k přímým účinkům společného akčního 
plánu. Příjemcem musí být veřejnoprávní 
subjekt. Společné akční plány nesmí být 
považovány za velké projekty.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 93 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora z veřejných zdrojů přidělená na 
společný akční plán musí činit nejméně 
10 000 000 EUR nebo 20 % podpory z 
veřejných zdrojů přidělené v rámci 
operačního programu (programů) podle 
toho, která z obou částek je nižší.

2. Podpora z veřejných zdrojů přidělená na 
společný akční plán musí činit nejméně 
10 000 000 EUR nebo 20 % podpory z 
veřejných zdrojů přidělené v rámci 
operačního programu (programů) podle 
toho, která z obou částek je nižší. Podpora 
z veřejných zdrojů přidělená na jeden 
společný akční plán pro členský stát může 
činit nejméně 5 000 000 EUR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1464
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 93 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společný akční plán je operace 
definovaná a řízená ve vztahu k výstupům 
a výsledkům, kterých dosáhne. Skládá se 
ze skupiny projektů, které nespočívají 
v poskytování infrastruktury, za které 
odpovídá příjemce, v rámci operačního 
programu nebo programů. Výstupy a 
výsledky společného akčního plánu se 
sjednávají mezi členskými státy a Komisí, 
přispívají k plnění specifických cílů 
operačních programů a tvoří základ 
podpory z fondů. Výsledky se vztahují 
k přímým účinkům společného akčního 
plánu. Příjemcem musí být veřejnoprávní 
subjekt. Společné akční plány nesmí být 
považovány za velké projekty.

1. Společný akční plán je operace 
definovaná a řízená ve vztahu k výstupům 
a výsledkům, kterých dosáhne. Skládá se 
ze skupiny projektů, za které odpovídá 
příjemce, včetně místních a regionálních
orgánů, v rámci operačního programu 
nebo programů. Výstupy a výsledky 
společného akčního plánu se sjednávají 
mezi členskými státy a Komisí, přispívají k 
plnění specifických cílů operačních 
programů a tvoří základ podpory z fondů. 
Výsledky se vztahují k přímým účinkům 
společného akčního plánu. Příjemcem musí 
být veřejnoprávní subjekt. Společné akční 
plány nesmí být považovány za velké 
projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 93 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora z veřejných zdrojů přidělená na 
společný akční plán musí činit nejméně 
10 000 000 EUR nebo 20 % podpory z 
veřejných zdrojů přidělené v rámci 
operačního programu (programů) podle 
toho, která z obou částek je nižší.

2. Podpora z veřejných zdrojů přidělená na 
společný akční plán musí činit nejméně 
5 000 000 EUR nebo 10 % podpory z 
veřejných zdrojů přidělené v rámci 
operačního programu (programů) podle 
toho, která z obou částek je nižší.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 93 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora z veřejných zdrojů přidělená na 
společný akční plán musí činit nejméně 
10 000 000 EUR nebo 20 % podpory z 
veřejných zdrojů přidělené v rámci 
operačního programu (programů) podle 
toho, která z obou částek je nižší.

2. Podpora z veřejných zdrojů přidělená na 
společný akční plán musí činit nejméně 
5 000 000 EUR nebo 10 % podpory z 
veřejných zdrojů přidělené v rámci 
operačního programu (programů) podle 
toho, která z obou částek je nižší.

Or. es

Pozměňovací návrh 1467
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 93 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora z veřejných zdrojů přidělená na 
společný akční plán musí činit nejméně 
10 000 000 EUR nebo 20 % podpory z 
veřejných zdrojů přidělené v rámci 
operačního programu (programů) podle 
toho, která z obou částek je nižší.

2. Podpora z veřejných zdrojů přidělená na 
společný akční plán musí činit nejméně 
5 000 000 EUR nebo 10 % podpory z 
veřejných zdrojů přidělené v rámci 
operačního programu (programů) podle 
toho, která z obou částek je nižší.

Or. en

Pozměňovací návrh 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 93 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 93a
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Rozhodnutí o velkém projektu
(1) Rada guvernérů makroregionálního 
rozvojového fondu posoudí
makroregionální projekt na základě
informací uvedených v souladu s článkem
91 s cílem zjistit, zda je navrhovaná 
podpora z fondů opodstatněná.
(2) Rada guvernérů makroregionálního 
rozvojového fondu přijme rozhodnutí
nejpozději tři měsíce od data poskytnutí
informací, na základě nichž se schvaluje 
makroregionální projekt v souladu s 
článkem 91. V tomto rozhodnutí uvede 
konkrétní popis projektu, částku, na 
kterou se vztahuje míra spolufinancování 
dané prioritní osy, materiální a finanční 
ukazatele pro monitorování pokroku a 
očekávaný přínos makroregionálních 
projektů k cílům příslušné prioritní osy 
nebo prioritních os. Rozhodnutí o 
schválení je podmíněno zadáním první 
zakázky do dvou let ode dne rozhodnutí.
(3) Jestliže Rada guvernérů 
makroregionálního rozvojového fondu
odmítne povolit podporu 
makroregionálního projektu z fondů, 
oznámí skupině členských států, která 
založila makroregionální rozvojový fond, 
své důvody ve lhůtě stanovené v 
odstavci 2.
(4) Výdaje spojené s makroregionálními 
projekty nesmí být zahrnuty do žádostí o 
platbu dříve, než Rada guvernérů 
makroregionálního rozvojového fondu 
přijme rozhodnutí o schválení.
(5) Rada guvernérů makroregionálního 
rozvojového fondu o svém rozhodnutí 
informuje Komisi.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
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makroregionálního rozvojového fondu. Schvalování makroregionálních projektů bude 
podléhat zvláštnímu režimu. 

Pozměňovací návrh 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 94 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, řídící orgán nebo kterýkoli 
určený veřejnoprávní subjekt může podat 
návrh na společný akční plán při 
předložení dotčených operačních programů 
nebo později. Společný akční plán musí 
obsahovat všechny prvky uvedené v 
článku 95.

1. Členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, řídící orgán nebo kterýkoli 
určený veřejnoprávní subjekt může podat 
návrh na společný akční plán při 
předložení dotčených operačních programů 
a programů makroregionálních 
rozvojových fondů nebo později. Společný 
akční plán musí obsahovat všechny prvky 
uvedené v článku 95.

Odůvodnění
Zohlednění doplnění inovativní části do 
společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na 
dialogu a konsenzu členských států, které 
smluvně založily makroregionální 
rozvojový fond, nebo států, které 
přistoupily  ke smlouvě o založení
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Pozměňovací návrh 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 94 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společný akční plán se vztahuje na část 2. Společný akční plán se vztahuje na celé
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období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2022. Výstupy a výsledky společného 
akčního plánu vedou k vyplacení podpory 
pouze v případě, pokud jich bylo dosaženo 
po datu rozhodnutí o schválení společného 
akčního plánu a před koncem stanoveného 
prováděcího období.

programové období nebo na část období 
od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2022. 
Výstupy a výsledky společného akčního 
plánu vedou k vyplacení podpory pouze v 
případě, pokud jich bylo dosaženo po datu 
rozhodnutí o schválení společného akčního 
plánu a před koncem stanoveného 
prováděcího období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) analýzu rozvojových potřeb a cílů, 
které odůvodňují společný akční plán, 
s ohledem na cíle operačních programů a 
případně doporučení pro jednotlivé země a 
hlavní směry hospodářských politik 
členských států a Unie podle čl. čl. 121 
odst. 2 a doporučení Rady, ke kterým musí 
členské státy podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
přihlédnout ve svých politikách 
zaměstnanosti;

(1) analýzu rozvojových potřeb a cílů, 
které odůvodňují společný akční plán, 
s ohledem na cíle operačních programů a
programů makroregionálních rozvojových 
fondů a případně doporučení pro 
jednotlivé země a hlavní směry 
hospodářských politik členských států a 
Unie podle čl. čl. 121 odst. 2 a doporučení 
Rady, ke kterým musí členské státy nebo 
skupiny členských států, které založily
makroregionální rozvojové fondy, podle 
čl. 148 odst. 4 Smlouvy přihlédnout ve 
svých politikách zaměstnanosti;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst



AM\903906CS.doc 21/155 PE491.057v01-00

CS

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) analýzu rozvojových potřeb a cílů, které 
odůvodňují společný akční plán, s ohledem 
na cíle operačních programů a případně 
doporučení pro jednotlivé země a hlavní 
směry hospodářských politik členských 
států a Unie podle čl. čl. 121 odst. 2 a 
doporučení Rady, ke kterým musí členské 
státy podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
přihlédnout ve svých politikách 
zaměstnanosti;

1) analýzu rozvojových potřeb a cílů, které 
odůvodňují společný akční plán, s ohledem 
na cíle operačních programů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) analýzu rozvojových potřeb a cílů, 
které odůvodňují společný akční plán, 
s ohledem na cíle operačních programů a 
případně doporučení pro jednotlivé země a 
hlavní směry hospodářských politik 
členských států a Unie podle čl. čl. 121 
odst. 2 a doporučení Rady, ke kterým musí 
členské státy podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
přihlédnout ve svých politikách 
zaměstnanosti;

(1) analýzu rozvojových potřeb a cílů, 
které odůvodňují společný akční plán, 
s ohledem na cíle operačních programů, 
makroregionální strategie a strategie pro 
oblasti jednotlivých moří v místech, kde 
mají výrazný vliv, a případně doporučení 
pro jednotlivé země a hlavní směry 
hospodářských politik členských států a 
Unie podle čl. čl. 121 odst. 2 a doporučení 
Rady, ke kterým musí členské státy podle 
čl. 148 odst. 4 Smlouvy přihlédnout ve 
svých politikách zaměstnanosti;

Or. en

Odůvodnění

Fondy by se měly úzce koordinovat s makroregionálními strategiemi a strategiemi pro oblasti 
jednotlivých moří, aby se zajistilo odpovídající přidělení prostředků z fondů do těchto 
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strategií.

Pozměňovací návrh 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) rámec popisující vztahy mezi obecnými 
a specifickými cíli společného akčního 
plánu, milníky a cíle pro výstupy a 
výsledky a předpokládané projekty nebo 
druhy projektů;

(2) rámec popisující vztahy mezi obecnými 
a specifickými cíli společného akčního 
plánu, milníky a cíle pro výstupy a 
výsledky a předpokládané projekty a 
plánované makroregionální projekty nebo 
druhy projektů a druhy 
makroregionálních projektů;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) analýzu dopadů společného akčního 
plánu na podporu rovnosti žen a mužů a 
předcházení diskriminaci;

(6) analýzu dopadů společného akčního 
plánu na podporu rovnosti žen a mužů a 
předcházení diskriminaci uvedenou v 
článku 7.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1476
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) analýzu dopadů společného akčního 
plánu na podporu rovnosti žen a mužů a 
předcházení diskriminaci;

(6) případně analýzu dopadů společného 
akčního plánu na podporu rovnosti žen a 
mužů a předcházení diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) analýzu účinků společného akčního 
plánu na podporu začlenění všech skupin, 
které čelí nebo jsou ohroženy chudobou a 
sociálním vyloučením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) případně analýzu dopadů společného 
akčního plánu na podporu udržitelného 
rozvoje;

(7) analýzu dopadů společného akčního 
plánu na podporu udržitelného rozvoje
uvedenou v článku 8;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 9 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) plánu financování v členění podle 
operačních programů, prioritních os, 
včetně celkové způsobilé částky a podpory 
z veřejných zdrojů.

(c) plánu financování v členění podle 
operačních programů nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu a 
prioritních os, včetně celkové způsobilé 
částky a podpory z veřejných zdrojů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1480
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 9 – bod c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c a) stavu opatření přijatých za účelem 
spojování partnerů při přípravě
společného akčního plánu a jejich úlohy
při provádění, sledování a hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9 a) přijatých nebo plánovaných opatření 
za účelem zapojení partnerů uvedených v 
čl. 5 tohoto nařízení do přípravy, 
provádění, hodnocení a monitorování 
společného akčního plánu, a to včetně 
jejich role jako členů monitorovacího 
výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 96 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise do tří měsíců po předložení 
návrhu společného akčního plánu usoudí, 
že návrh nesplňuje požadavky hodnocení, 
předá své připomínky členskému státu. 
Členský stát poskytne Komisi veškeré 
nezbytné dodatečné informace a případně 
společný akční program odpovídajícím 
způsobem upraví.

Pokud Komise do tří měsíců po předložení 
návrhu společného akčního plánu usoudí, 
že návrh nesplňuje požadavky hodnocení, 
předá své připomínky nebo skupině
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond. Členský 
stát nebo skupina členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond, 
poskytne Komisi veškeré nezbytné 
dodatečné informace a případně společný 
akční program odpovídajícím způsobem 
upraví.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.
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Pozměňovací návrh 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 96 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že byly uspokojivě 
zohledněny všechny připomínky, Komise 
přijme rozhodnutí o schválení společného 
akčního plánu nejpozději do šesti měsíců 
po jeho předložení členským státem, nikoli 
však před přijetím dotčených operačních 
programů.

2. Za předpokladu, že byly uspokojivě 
zohledněny všechny připomínky, Komise 
přijme rozhodnutí o schválení společného 
akčního plánu nejpozději do šesti měsíců 
po jeho předložení členským státem nebo 
skupinou členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, nikoli 
však před přijetím dotčených operačních 
programů nebo programů
makroregionálních rozvojových fondů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 96 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rozhodnutí podle odstavce 2 se uvede 
příjemce a cíle společného akčního plánu, 
milníky a cíle pro výstupy a výsledky, 
náklady na dosažení těchto milníků a cílů 
pro výsledky a výstupy a plán financování 
pro jednotlivé operační programy a 
prioritní osy, včetně celkové způsobilé 
částky a příspěvku z veřejných zdrojů, 
období provádění společného akčního 
plánu a případně zeměpisného pokrytí a 

3. V rozhodnutí podle odstavce 2 se uvede 
příjemce a cíle společného akčního plánu, 
milníky a cíle pro výstupy a výsledky, 
náklady na dosažení těchto milníků a cílů 
pro výsledky a výstupy a plán financování 
pro jednotlivé operační programy nebo
programy makroregionálního rozvojového 
fondu a prioritní osy, včetně celkové 
způsobilé částky a příspěvku z veřejných 
zdrojů, období provádění společného 
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cílových skupin společného akčního plánu. akčního plánu a případně zeměpisného 
pokrytí a cílových skupin společného 
akčního plánu..

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 96 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže Komise odmítne povolit 
podporu pro společný akční plán z fondů, 
oznámí členskému státu své důvody ve 
lhůtě stanovené v odstavci 2.

4. Jestliže Komise odmítne povolit 
podporu pro společný akční plán z fondů, 
oznámí členskému státu nebo skupině
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, své 
důvody ve lhůtě stanovené v odstavci 2.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 97 – odst. 1 – pododst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát nebo řídící orgán ustaví řídící 
výbor pro společný akční plán, odlišný od 
monitorovacího výboru pro operační 
programy. Řídící výbor se schází nejméně 
dvakrát ročně.

Členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, nebo řídící orgán ustaví 
řídící výbor pro společný akční plán, 
odlišný od monitorovacího výboru pro 
operační programy nebo monitorovacího 
výboru pro program makroregionálního 
rozvojového fondu. Řídící výbor se schází 
nejméně dvakrát ročně.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 97 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O jeho složení rozhodne členský stát po 
dohodě s řídícím orgánem ve shodě se 
zásadou partnerství.

O jeho složení rozhodne členský stát nebo 
skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, po 
dohodě s řídícím orgánem ve shodě se 
zásadou partnerství.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.
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Pozměňovací návrh 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 97 – odst. 2 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnotí pokrok při dosahování milníků, 
výstupů a výsledků společného akčního 
plánu;

(a) hodnotí pokrok při dosahování milníků, 
výstupů a výsledků společného akčního 
plánu a předává výsledky monitorovacímu 
výboru;

Or. en

Pozměňovací návrh 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 97 – odst. 2 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na 
změnu společného akčního plánu tak, aby 
byly zohledněny veškeré otázky ovlivňující 
jeho výkonnost.

(b) posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na 
změnu společného akčního plánu tak, aby 
byly zohledněny veškeré otázky ovlivňující 
jeho výkonnost, a předává výsledky 
monitorovacímu výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 97 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádosti o změnu společných akčních 
plánů předložené členským státem musí 
být řádně odůvodněné. Komise posoudí, 
zda je žádost o změnu oprávněná, s 

3. Žádosti o změnu společných akčních 
plánů předložené členským státem nebo 
skupinou členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, musí být 
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přihlédnutím k informacím poskytnutým 
členským státem. Komise může vznést 
připomínky a členský stát poskytne Komisi 
všechny nezbytné dodatečné informace. 
Komise přijme rozhodnutí ohledně žádosti 
o změnu nejpozději do tří měsíců po jejím 
oficiálním předložení členským státem za 
předpokladu, že byly případné připomínky 
Komise uspokojivě zohledněny. Změna 
vstoupí v platnost dnem uvedeného 
rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí 
stanoveno jinak.

řádně odůvodněné. Komise posoudí, zda je 
žádost o změnu oprávněná, s přihlédnutím 
k informacím poskytnutým členským 
státem nebo skupinou členských států, 
které založily makroregionální rozvojový 
fond,. Komise může vznést připomínky a 
členský stát nebo skupina členských států, 
které založily makroregionální rozvojový 
fond, poskytne Komisi všechny nezbytné 
dodatečné informace. Komise přijme 
rozhodnutí ohledně žádosti o změnu 
nejpozději do tří měsíců po jejím 
oficiálním předložení členským státem 
nebo skupinou členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond, 
za předpokladu, že byly případné 
připomínky Komise uspokojivě 
zohledněny. Změna vstoupí v platnost 
dnem uvedeného rozhodnutí, pokud není v 
rozhodnutí stanoveno jinak.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 98 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční řízení, kontrola a audit 
společného akčního plánu jsou zaměřeny 
výhradně na ověření, zda byly splněny 
podmínky vymezené v rozhodnutí o 
schválení společného akčního plánu.

2. Finanční řízení, kontrola a audit 
společného akčního plánu jsou zaměřeny 
výhradně na ověření, zda byly splněny 
podmínky vymezené v rozhodnutí o 
schválení společného akčního plánu.
Kromě toho mohou dotčené členské státy 
nebo dotčené regiony rozhodovat o 
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stádiích plnění požadavků společného 
akčního plánu a o ročním nebo víceletém 
období pro platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že strategie rozvoje měst 
nebo jiná územní strategie nebo pakt 
definovaný v čl. 12 odst. 1 
nařízení…[ESF] vyžaduje integrovaný 
přístup zahrnující investice v rámci více 
než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
operačních programů, provádí se 
příslušné opatření jako integrovaná 
územní investice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní rozvoj Územní rozvoj 1

__________________
1 Celá kapitola IV „Územní rozvoj“ se 
přesouvá do části 1 nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že strategie rozvoje měst 
nebo jiná územní strategie nebo pakt 
definovaný v čl. 12 odst. 1 
nařízení…[ESF] vyžaduje integrovaný 
přístup zahrnující investice v rámci více 
než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
operačních programů, provádí se příslušné 
opatření jako integrovaná územní investice.

1. V případě, že strategie rozvoje měst, 
strategie infrastruktury nebo jiná územní 
strategie nebo pakt definovaný v čl. 12 
odst. 1 nařízení…[ESF] vyžaduje 
integrovaný přístup zahrnující investice v 
rámci více než jedné prioritní osy jednoho 
nebo více operačních programů, provádí se 
příslušné opatření jako integrovaná územní 
investice.

Or. de

Pozměňovací návrh 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že strategie rozvoje měst 
nebo jiná územní strategie nebo pakt 
definovaný v čl. 12 odst. 1 
nařízení…[ESF] vyžaduje integrovaný 
přístup zahrnující investice v rámci více 
než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
operačních programů, provádí se příslušné 
opatření jako integrovaná územní investice.

1. V případě, že udržitelná strategie 
rozvoje měst uvedená v čl. 7 nařízení
...[EFRR] nebo jiná územní strategie nebo 
pakt uvedený v čl. 12 odst. 1 
nařízení…[ESF] vyžaduje integrovaný 
přístup zahrnující investice v rámci více 
než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
operačních programů, provádí se příslušné 
opatření jako integrovaná územní investice.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vysvětluje, že členské státy mají možnost využít integrovanou 
územní investici pro udržitelnou strategii rozvoje měst, jak je uvedeno v návrhu nařízení 
EFRR, a pro jiný typ územních strategií, které jsou uvedeny v návrhu nařízení o ESF.
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Pozměňovací návrh 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že strategie rozvoje měst 
nebo jiná územní strategie nebo pakt 
definovaný v čl. 12 odst. 1 
nařízení…[ESF] vyžaduje integrovaný 
přístup zahrnující investice v rámci více 
než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
operačních programů, provádí se příslušné 
opatření jako integrovaná územní investice.

1. V případě, že strategie rozvoje měst 
nebo jiná územní strategie nebo pakt 
definovaný v čl. 12 odst. 1 
nařízení…[ESF] vyžaduje integrovaný 
přístup zahrnující investice v rámci více 
než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
operačních programů nebo programů
makroregionálních rozvojových fondů,
provádí se příslušné opatření jako 
integrovaná územní investice.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že strategie rozvoje měst 
nebo jiná územní strategie nebo pakt 
definovaný v čl. 12 odst. 1 
nařízení…[ESF] vyžaduje integrovaný 
přístup zahrnující investice v rámci více 
než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
operačních programů, provádí se příslušné 

1. V případě, že strategie rozvoje měst 
nebo jiná územní strategie nebo pakt 
definovaný v čl. 12 odst. 1 
nařízení…[ESF] vyžaduje integrovaný 
přístup uvedený v čl. 87 odst. 1 písm. b), c) 
a d), zahrnující investice v rámci jedné
nebo více prioritních os jednoho nebo více 
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opatření jako integrovaná územní investice. operačních programů, provádí se příslušné 
opatření jako integrovaná územní investice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud se členské státy a regiony 
podílejí na makroregionálních strategiích 
nebo na strategiích pro oblasti 
jednotlivých moří, jsou integrované 
územní investice v souladu s těmito 
strategiemi.

Or. en

Odůvodnění

Fondy by se měly úzce koordinovat s makroregionálními strategiemi a strategiemi pro oblasti 
jednotlivých moří, aby se zajistilo odpovídající přidělení prostředků z fondů do těchto 
strategií.

Pozměňovací návrh 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V příslušných operačních programech 
se určí plánované integrované územní 
investice a stanoví se orientační finanční 
příděl z každé prioritní osy na každou 
integrovanou územní investici.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V příslušných operačních programech se 
určí plánované integrované územní 
investice a stanoví se orientační finanční 
příděl z každé prioritní osy na každou 
integrovanou územní investici.

2. V příslušných operačních programech 
nebo programech makroregionálních 
rozvojových fondů se určí plánované 
integrované územní investice a stanoví se 
orientační finanční příděl z každé prioritní 
osy na každou integrovanou územní 
investici.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V příslušných operačních programech se 
určí plánované integrované územní 
investice a stanoví se orientační finanční 
příděl z každé prioritní osy na každou 
integrovanou územní investici.

2. V příslušných operačních programech se 
určí plánované integrované územní 
investice a stanoví se orientační finanční 
příděl v rámci každé prioritní osy nebo 
prioritních os zapojených do plánové
integrované územní investice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1502
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V příslušných operačních programech se 
určí plánované integrované územní 
investice a stanoví se orientační finanční 
příděl z každé prioritní osy na každou 
integrovanou územní investici.

2. V příslušných operačních programech se 
určí integrované územní investice 
plánované na základě orientačního 
seznamu měst, funkčních městských 
oblastí nebo jiných funkčních územních 
oblastí, kde se má integrovaná územní 
investice uskutečnit, a stanoví se 
orientační finanční příděl na každou 
integrovanou územní investici. Investiční 
priority pro všechny tematické cíle podle 
článku 9 lze v rámci integrované územní 
investice kombinovat a provádět, bez 
ohledu na prioritní osy operačních 
programů.

Or. de

Odůvodnění

Aby se při zohledňování integrované a udržitelné městské, regionální a územní rozvojové 
strategie co nejvíce využíval nový nástroj integrované územní investice a aby bylo možné
pružně reagovat na požadavky rozvoje na místní úrovni, měly by se na tomto základě 
definovat městské oblasti rozvoje a prostředky na integrované územní investice by se měly 
přidělovat na bez ohledu na prioritní osy operačních programů.

Pozměňovací návrh 1503
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V příslušných operačních programech se 
určí plánované integrované územní 
investice a stanoví se orientační finanční 
příděl z každé prioritní osy na každou 
integrovanou územní investici.

2. V příslušných operačních programech se 
určí plánované integrované územní 
investice a stanoví se orientační finanční 
příděl z každé prioritní osy na každou 
integrovanou územní investici. Za účelem 
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provádění integrované územní investice 
lze rovněž využít tématické cíle, které se 
nepoužívají mimo integrované územní 
investice.

Or. de

Odůvodnění

Úřady odpovědné za rozvoj měst již oznámily, že je obtížné provádět integrované územní 
investice ve třech tématických oblastech Evropského fondu regionálního rozvoje, které mají 
být řešeny přednostně v rámci integrovaného přístupu. Pro dosažení efektivního 
integrovaného přístupu je zapotřebí více prioritních os. Vzhledem k tomu, že až 80 % 
finančních prostředků je vyhrazeno pro prioritní tématické cíle ve fondu pro regionální rozvoj 
a dalších přibližně 15 % je přiděleno na jiné účely, je téměř nemožné určit více než jednu
prioritní osu.

Pozměňovací návrh 1504
Manfred Weber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V příslušných operačních programech se 
určí plánované integrované územní 
investice a stanoví se orientační finanční 
příděl z každé prioritní osy na každou 
integrovanou územní investici.

2. V příslušných operačních programech se 
nastíní postup výběru plánovaných 
integrovaných územních investic a stanoví 
se orientační finanční příděl na každou 
integrovanou územní investici.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem týkajícím se čl. 87 odst. 2 písm. c bod iii) vyžaduje 
úspěšné provedení politiky soudržnosti EU na místní úrovni po roce 2013 dostatečný čas na 
přípravu strategií rozvoje, o které se integrované územní investice opírají.

Pozměňovací návrh 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát nebo řídící orgán může 
určit jeden nebo více zprostředkujících 
subjektů, včetně místních orgánů, 
subjektů regionálního rozvoje nebo 
nevládních organizací, k výkonu řízení a 
provádění integrovaných územních 
investic.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát nebo řídící orgán může 
určit jeden nebo více zprostředkujících 
subjektů, včetně místních orgánů, subjektů 
regionálního rozvoje nebo nevládních 
organizací, k výkonu řízení a provádění 
integrovaných územních investic.

3. V příslušných operačních programech 
se určí plánované integrované územní 
investice a stanoví se orientační finanční 
příděl z každé prioritní osy na každou 
integrovanou územní investici. Členský 
stát, skupina členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond, 
nebo řídící orgán může určit jeden nebo 
více zprostředkujících subjektů, včetně 
místních orgánů, subjektů regionálního 
rozvoje nebo nevládních organizací, k 
výkonu řízení a provádění integrovaných 
územních investic.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.



AM\903906CS.doc 39/155 PE491.057v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát nebo řídící orgán může 
určit jeden nebo více zprostředkujících 
subjektů, včetně místních orgánů, subjektů 
regionálního rozvoje nebo nevládních 
organizací, k výkonu řízení a provádění 
integrovaných územních investic.

3. Členský stát nebo řídící orgán může 
určit jeden nebo více zprostředkujících 
subjektů, včetně místních orgánů, subjektů 
regionálního rozvoje nebo nevládních 
organizací nebo místních akčních skupin 
uvedených v článku 30, k výkonu řízení a 
provádění integrovaných územních 
investic. Musí být zajištěna soudržnost 
integrované územní investice se strategií 
udržitelného regionálního rozvoje na 
regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členský stát nebo příslušné řídící 
orgány zajistí, aby monitorovací systém 
pro operační program umožňoval určení 
operací a výstupů prioritní osy 
přispívajících k integrované územní 
investicí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1509
Monika Smolková, Anna Záborská
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členský stát nebo příslušné řídící orgány 
zajistí, aby monitorovací systém pro 
operační program umožňoval určení 
operací a výstupů prioritní osy 
přispívajících k integrované územní 
investicí.

4. Členský stát, skupina členských států, 
které založily makroregionální rozvojový 
fond, nebo příslušné řídící orgány zajistí, 
aby monitorovací systém pro operační 
program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu
umožňoval určení operací a výstupů
prioritní osy přispívajících k integrované 
územní investicí.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členský stát nebo příslušné řídící orgány 
zajistí, aby monitorovací systém pro 
operační program umožňoval určení 
operací a výstupů prioritní osy 
přispívajících k integrované územní 
investicí.

4. Členský stát nebo příslušné řídící orgány 
zajistí, aby monitorovací systém pro 
operační program umožňoval určení 
operací a výstupů integrované územní 
investice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1511
Richard Seeber



AM\903906CS.doc 41/155 PE491.057v01-00

CS

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členský stát nebo příslušné řídící orgány 
zajistí, aby monitorovací systém pro 
operační program umožňoval určení 
operací a výstupů prioritní osy 
přispívajících k integrované územní 
investicí.

4. Členský stát nebo příslušné řídící orgány 
zajistí, aby monitorovací systém pro 
operační program umožňoval určení 
operací a výstupů prioritní osy 
přispívajících k integrované územní 
investicí. Pokud integrovanou územní 
investici podporuje více než jeden 
program nebo prioritní osa, mohou být 
operace a výsledky přiděleny k 
integrované územní investici bez toho, že 
byly přiděleny k určité konkrétní prioritě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) veškeré otázky, které nepříznivě 
ovlivňují výkonnost operačního programu;

(a) veškeré otázky, které nepříznivě 
ovlivňují výkonnost operačního programu
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 1 – bod d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) provádění velkých projektů; (d) provádění velkých projektů a 
makroregionálních projektů;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 1 – bod f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) opatření na podporu rovnosti mezi muži
a ženami, rovných příležitostí a zákazu 
diskriminace, včetně přístupnosti pro osoby 
se zdravotním postižením;

(f) opatření na zajištění rovnosti mezi muži 
a ženami, rovných příležitostí a zákazu 
diskriminace, včetně přístupnosti pro osoby 
se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1515
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 1 – bod f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) opatření na podporu rovnosti mezi muži 
a ženami, rovných příležitostí a zákazu 
diskriminace, včetně přístupnosti pro osoby 
se zdravotním postižením;

(f) opatření na zohlednění rovnosti mezi 
muži a ženami, rovných příležitostí a 
zákazu diskriminace, včetně přístupnosti 
pro osoby se zdravotním postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1516
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 1 – bod f bis (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) akce zaměřené na boj proti chudobě a 
na podporu sociálního začlenění 
znevýhodněných skupin osob;

Or. it

Pozměňovací návrh 1517
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 1 – bod g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) opatření na podporu udržitelného 
rozvoje;

(g) opatření na zohlednění udržitelného 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 1 – bod h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) opatření v rámci operačního programu 
týkající se plnění předběžných podmínek;

(h) opatření v rámci operačního programu
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu týkající se plnění 
předběžných podmínek;

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) finanční nástroje. (i) provádění finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 2 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) výroční a závěrečné zprávy o 
provádění;

(b) výroční a závěrečné zprávy o provádění
a zprávy o pokroku v roce 2017 a 2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 2 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) plán hodnocení pro operační program a 
případné změny tohoto plánu;

(c) plán hodnocení pro operační program
nebo program makroregionálního 
rozvojového fondu a případné změny 
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tohoto plánu;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 2 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) komunikační strategii pro operační 
program a případné změny této strategie;

(d) komunikační strategii pro operační 
program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu a 
případné změny této strategie;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 2 – bod e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) jakýkoli návrh řídícího orgánu na 
případnou změnu operačního programu.

(e) jakýkoli návrh řídícího orgánu na 
případnou změnu operačního programu
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 30. dubna 2016 a do 30. dubna
každého následujícího roku až do roku 
2022 včetně předloží členský stát Komisi 
výroční zprávu podle čl. 44 odst. 1. Zpráva 
předložená v roce 2016 zahrnuje 
rozpočtové roky 2014 a 2015, jakož i 
období mezi počátečním datem 
způsobilosti výdajů a 31. prosincem 2013.

1. Do 30. června 2016 a do 30. června
každého následujícího roku až do roku 
2022 včetně předloží členský stát Komisi 
výroční zprávu podle čl. 44 odst. 1. Zpráva 
předložená v roce 2016 zahrnuje 
rozpočtové roky 2014 a 2015, jakož i 
období mezi počátečním datem 
způsobilosti výdajů a 31. prosincem 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1525
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokrok při provádění integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
udržitelného rozvoje měst a místního 
rozvoje se zapojením místních komunit 
v rámci operačního programu;

(a) pokrok při provádění integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
rozvoje území, která jsou závažně a trvale 
znevýhodněny demografickými nebo 
přírodními podmínkami, udržitelného 
rozvoje měst a místního rozvoje se 
zapojením místních komunit v rámci 
operačního programu;

Or. en



AM\903906CS.doc 47/155 PE491.057v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1526
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokrok při provádění integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
udržitelného rozvoje měst a místního 
rozvoje se zapojením místních komunit 
v rámci operačního programu;

(a) pokrok při provádění integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
udržitelného rozvoje měst, rozvoje území, 
která jsou závažně a trvale znevýhodněny 
demografickými nebo přírodními 
podmínkami, a místního rozvoje se 
zapojením místních komunit v rámci 
operačního programu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1527
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokrok při provádění integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
udržitelného rozvoje měst a místního 
rozvoje se zapojením místních komunit 
v rámci operačního programu;

(a) pokrok při provádění integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
rozvoje území, která jsou závažně a trvale 
znevýhodněny demografickými nebo 
přírodními podmínkami, udržitelného 
rozvoje měst a místního rozvoje se 
zapojením místních komunit v rámci 
operačního programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1528
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pokrok při provádění opatření k 
posílení způsobilosti orgánů členských 
států a příjemců spravovat a využívat 
fondy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) pokrok při provádění jakýchkoli 
meziregionálních a nadnárodních opatření;

(c) případně pokrok při provádění 
makroregionálních strategií a strategií 
pro oblasti jednotlivých moří a jakýchkoli 
jiných meziregionálních a nadnárodních 
opatření;

Or. en

Odůvodnění

Fondy by se měly úzce koordinovat s makroregionálními strategiemi a strategiemi pro oblasti 
jednotlivých moří, aby se zajistilo odpovídající přidělení prostředků z fondů do těchto 
strategií.

Pozměňovací návrh 1530
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) pokrok při provádění jakýchkoli 
meziregionálních a nadnárodních opatření;

(c) případně pokrok při provádění 
jakýchkoli meziregionálních a 
nadnárodních opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1531
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zvláštní opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů a k předcházení diskriminaci, 
včetně přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením, a provedená 
opatření, která mají zajistit začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů do 
operačního programu a jednotlivých 
operací;

e) zvláštní opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů a k předcházení diskriminaci, 
včetně přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením, a provedená 
opatření, která mají zajistit začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů do 
operačního programu a jednotlivých 
operací, jakož i specifická opatření přijatá 
v zájmu boje proti chudobě a podpory
sociálního začlenění ohrožených skupin 
obyvatel;

Or. it

Pozměňovací návrh 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod e bis (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e a) opatření na podporu rovných 
příležitostí pro mladé lidi, které jim 
umožní uspět, na podporu kulturní 
gramotnosti pro všechny mladé lidi a na 
podporu rovného přístupu ke sportu, 
rekreačním aktivitám a cestování pro 
mladé lidi

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření přijatá na podporu udržitelného 
rozvoje v souladu s článkem 8;

f) opatření přijatá na podporu udržitelného 
rozvoje v souladu s článkem 8, opatření 
přijatá pro přizpůsobení se změně klimatu 
a pro boj proti změně klimatu, opatření 
přijatá za účelem podpory ohledu k 
životnímu prostředí, biologické 
rozmanitosti a ekosystémům a pro jejich 
zachování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) případně pokrok při provádění opatření 
v oblasti sociálních inovací;

h) případně pokrok při provádění opatření 
v oblasti sociálních inovací a sociální 
ekonomiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1535
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 

(i) ) pokrok při provádění opatření k řešení 
regionálních demografických problémů a 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
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cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

nejvíce závažně a trvale znevýhodněných 
demografickými nebo přírodními 
podmínkami či chudobou nebo cílových 
skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace 
nebo vyloučení, se zvláštním zřetelem na 
marginalizované skupiny obyvatel, 
případně včetně použitých finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1536
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb oblastí, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny 
demografickými nebo přírodními 
podmínkami, zeměpisných oblastí nejvíce 
postižených chudobou nebo cílových 
skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace 
nebo vyloučení, se zvláštním zřetelem na 
marginalizované skupiny obyvatel, 
případně včetně použitých finančních 
prostředků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
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nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo sociální vyloučení, se 
zvláštním zřetelem na marginalizované 
skupiny obyvatel, včetně použitých 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel a osoby se zdravotním 
postižením, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

Or. xm

Odůvodnění

Začlenění osob se zdravotním postižením odstavec posiluje a přitom je v souladu s ostatními 
ustanoveními nařízení.

Pozměňovací návrh 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 

(i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
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nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel a osoby se zdravotním 
postižením, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1540
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

(i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na ženy, marginalizované skupiny 
obyvatel a osoby se zdravotním 
postižením, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1541
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zapojení partnerů do provádění, 
monitorování a hodnocení operačního 
programu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1542
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 – odst. 3 – bod j a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j a) provádění priorit a zásad iniciativy 
„Small Business Act“ pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 101 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 101a
Zprávy o provádění cíle Makroregionální

spolupráce
(1) Do 30. června 2016 a do 30. června
každého následujícího roku až do roku 
2022 včetně předloží skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, Komisi výroční zprávu
podle čl. 44 odst. 1. Zpráva předložená v 
roce 2016 zahrnuje rozpočtové roky 2014 
a 2015, jakož i období mezi počátečním 
datem způsobilosti výdajů a 31. prosincem 
2013.
(2) Ve výročních zprávách o provádění se 
uvádějí informace o:
(a) provádění programu 
makroregionálního rozvojového fondu 
podle čl. 44 odst. 2;
(b) pokroku při přípravě a provádění 
makroregionálních projektů a společných 
akčních plánů.



AM\903906CS.doc 55/155 PE491.057v01-00

CS

(3) Ve výročních zprávách o provádění 
předložených v roce 2017 a 2019 se 
uvedou a posoudí informace požadované v 
čl. 44 odst. 3 a 4, informace stanovené 
v odstavci 2 spolu s těmito informacemi:
(c) pokrok při provádění integrovaného 
přístupu k makroregionálnímu rozvoji
v rámci programu makroregionálního 
rozvojového fondu;
(d) pokrok při provádění opatření k 
posílení způsobilosti orgánů členských 
států a příjemců spravovat a využívat 
fondy;
(e) pokrok při provádění jakýchkoli 
meziregionálních a nadnárodních 
opatření;
(f) pokrok při provádění plánu hodnocení 
a opatření přijatá v návaznosti na závěry 
hodnocení;
(g) zvláštní opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů a k předcházení diskriminaci, 
včetně přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením, a provedená 
opatření, která mají zajistit začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů do 
programu makroregionálního 
rozvojového fondu a jednotlivých operací;
(h) opatření přijatá na podporu 
udržitelného rozvoje v souladu s článkem 
8;
(i) výsledky informačních a propagačních 
opatření fondů prováděných v rámci 
komunikační strategie;
(j) případně pokrok při provádění opatření 
v oblasti sociálních inovací;
(k) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;
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(l) zapojení partnerů do provádění, 
monitorování a hodnocení programu 
makroregionálního rozvojového fondu.
(4) Výroční a závěrečné zprávy o 
provádění se vypracovávají podle vzorů 
přijatých Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 143 odst. 2.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce a reálné 
makroregionální spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smluvně 
založily makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupily  ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1544
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 102 vypouští se
Předávání finančních údajů
1. Do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 
31. října předá řídící orgán elektronicky 
Komisi pro účely monitorování tyto údaje 
za každý operační program a každou 
prioritní osu:
(a) celkové způsobilé náklady a způsobilé 
náklady z veřejných zdrojů na všechny 
operace a počet operací vybraných k 
poskytnutí podpory;
(b) celkové způsobilé náklady a způsobilé 
náklady z veřejných zdrojů na smlouvy 
nebo jiné právní závazky uzavřené 
příjemci při provádění operací vybraných 
pro poskytování podpory;



AM\903906CS.doc 57/155 PE491.057v01-00

CS

(c) celková výše způsobilých výdajů, jež 
příjemci vykázali řídícímu orgánu.
2. Kromě toho musí předání ke dni 
31. ledna obsahovat výše uvedené údaje 
rozčleněné podle kategorií zásahu. Toto 
předání se považuje za splnění požadavku 
na předložení finančních údajů podle 
čl. 44 odst. 2.
3. Převody, které mají být provedeny do 
31. ledna a 31. července, musí být 
doprovázeny odhadem částky, na kterou 
hodlají členské státy podat žádosti o platby 
pro stávající rozpočtový rok a následující 
rozpočtový rok.
4. Datum uzávěrky pro údaje předkládané 
podle tohoto článku se stanoví na konec 
měsíce předcházejícího měsíci jejich 
předložení.

Or. de

Odůvodnění

Oznamovací povinnosti by se v porovnání se stávajícím období výrazně zpřísnily, jak z 
hlediska rozsahu, tak četnosti. Zabírá to příliš mnoho kapacit a brzdí provádění.

Pozměňovací návrh 1545
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 
31. října předá řídící orgán elektronicky 
Komisi pro účely monitorování tyto údaje 
za každý operační program a každou 
prioritní osu:

vypouští se

(a) celkové způsobilé náklady a způsobilé 
náklady z veřejných zdrojů na všechny 
operace a počet operací vybraných k 
poskytnutí podpory;
(b) celkové způsobilé náklady a způsobilé 
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náklady z veřejných zdrojů na smlouvy 
nebo jiné právní závazky uzavřené 
příjemci při provádění operací vybraných 
pro poskytování podpory;
(c) celková výše způsobilých výdajů, jež 
příjemci vykázali řídícímu orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 
31. října předá řídící orgán elektronicky 
Komisi pro účely monitorování tyto údaje 
za každý operační program a každou 
prioritní osu:

1. Do 31. ledna a 31. července předá řídící 
orgán elektronicky Komisi pro účely 
monitorování tyto údaje za každý operační 
program a každou prioritní osu:

Or. en

Pozměňovací návrh 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 
31. října předá řídící orgán elektronicky 
Komisi pro účely monitorování tyto údaje 
za každý operační program a každou 
prioritní osu:

1. Do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 
31. října předá řídící orgán elektronicky 
Komisi pro účely monitorování tyto údaje 
za každý operační program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu a 
každou prioritní osu:

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1548
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 
31. října předá řídící orgán elektronicky 
Komisi pro účely monitorování tyto údaje 
za každý operační program a každou 
prioritní osu:

1. Do 30. dubna a 31. října předá řídící 
orgán elektronicky Komisi pro účely 
monitorování tyto údaje za každý operační 
program a každou prioritní osu:

Or. de

Odůvodnění

V souladu s cílem zjednodušit správní postupy a zaměřit se na realizaci projektů by se mělo 
předávání finančních údajů více opírat o zásadu proporcionality.

Pozměňovací návrh 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 
31. října předá řídící orgán elektronicky 
Komisi pro účely monitorování tyto údaje 
za každý operační program a každou 
prioritní osu:

1. Do 31. ledna a 31. července předá řídící 
orgán elektronicky Komisi pro účely 
monitorování tyto údaje za každý operační 
program a každou prioritní osu:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) celkové způsobilé náklady a způsobilé 
náklady z veřejných zdrojů na smlouvy 
nebo jiné právní závazky uzavřené 
příjemci při provádění operací vybraných 
pro poskytování podpory;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1551
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě toho musí předání ke dni 
31. ledna obsahovat výše uvedené údaje 
rozčleněné podle kategorií zásahu. Toto 
předání se považuje za splnění požadavku 
na předložení finančních údajů podle 
čl. 44 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1552
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě toho musí předání ke dni 
31. ledna obsahovat výše uvedené údaje 
rozčleněné podle kategorií zásahu. Toto 
předání se považuje za splnění požadavku 
na předložení finančních údajů podle čl. 44 

2. Kromě toho musí předání ke dni 
30. dubna obsahovat výše uvedené údaje 
rozčleněné podle kategorií zásahu. Toto 
předání se považuje za splnění požadavku 
na předložení finančních údajů podle čl. 44 
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odst. 2. odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s cílem zjednodušit správní postupy a zaměřit se na realizaci projektů by se mělo 
předávání finančních údajů více opírat o zásadu proporcionality.

Pozměňovací návrh 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Převody, které mají být provedeny do 
31. ledna a 31. července, musí být 
doprovázeny odhadem částky, na kterou 
hodlají členské státy podat žádosti o platby 
pro stávající rozpočtový rok a následující 
rozpočtový rok.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1554
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Převody, které mají být provedeny do 
31. ledna a 31. července, musí být 
doprovázeny odhadem částky, na kterou 
hodlají členské státy podat žádosti o platby 
pro stávající rozpočtový rok a následující 
rozpočtový rok.

3. Převody, které mají být provedeny do 
30. dubna, musí být doprovázeny odhadem 
částky, na kterou hodlají členské státy 
podat žádosti o platby pro stávající 
rozpočtový rok a následující rozpočtový 
rok.

Or. de
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Odůvodnění

V souladu s cílem zjednodušit správní postupy a zaměřit se na realizaci projektů by se mělo 
předávání finančních údajů více opírat o zásadu proporcionality.

Pozměňovací návrh 1555
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Datum uzávěrky pro údaje předkládané 
podle tohoto článku se stanoví na konec 
měsíce předcházejícího měsíci jejich 
předložení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 102 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Převody, které mají být provedeny do 
31. ledna a 31. července, musí být 
doprovázeny odhadem částky, na kterou 
hodlají členské státy podat žádosti o platby 
pro stávající rozpočtový rok a následující 
rozpočtový rok.

3. Převody, které mají být provedeny do 
31. ledna a 31. července, musí být 
doprovázeny odhadem částky, na kterou 
hodlají členské státy nebo skupina 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, podat 
žádosti o platby pro stávající rozpočtový 
rok a následující rozpočtový rok.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 103 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva Komise podle článku 175 Smlouvy 
obsahuje:

1. Zpráva Komise podle článku 175 
Smlouvy obsahuje především:

Or. en

Pozměňovací návrh 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 103 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva musí také v případě potřeby
obsahovat jakékoli návrhy opatření a 
politik, které by měly být přijaty za účelem 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, jakož i zajištění priorit 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 104 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán vypracuje pro každý 
operační program plán hodnocení. Plán 
hodnocení se předloží na prvním zasedání 
monitorovacího výboru. Pokud jediný 
monitorovací výbor zahrnuje více 
operačních programů, může plán 

1. Řídící orgán vypracuje pro každý 
operační program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu
plán hodnocení. Plán hodnocení se předloží 
na prvním zasedání monitorovacího 
výboru. Pokud jediný monitorovací výbor 
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hodnocení zahrnovat všechny dotčené 
operační programy.

zahrnuje více operačních programů, může 
plán hodnocení zahrnovat všechny dotčené 
operační programy.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1560
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 104 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán vypracuje pro každý 
operační program plán hodnocení. Plán 
hodnocení se předloží na prvním zasedání 
monitorovacího výboru. Pokud jediný 
monitorovací výbor zahrnuje více 
operačních programů, může plán 
hodnocení zahrnovat všechny dotčené 
operační programy.

1. Řídící orgán vypracuje pro každý
operační program plán hodnocení. Plán 
hodnocení se předloží s první prováděcí 
zprávou. Pokud jediný monitorovací výbor 
zahrnuje více operačních programů, může 
plán hodnocení zahrnovat všechny dotčené 
operační programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1561
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 104 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 31. prosince 2020 předloží řídící 
orgány Komisi pro každý program zprávu 
shrnující závěry hodnocení provedených 
v průběhu programového období, včetně 
posouzení hlavních výstupů a výsledků 
programu.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 104 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 31. prosince 2020 předloží řídící 
orgány Komisi pro každý program zprávu 
shrnující závěry hodnocení provedených 
v průběhu programového období, včetně 
posouzení hlavních výstupů a výsledků 
programu.

2. Do 31. prosince 2020 předloží řídící 
orgány Komisi pro každý program nebo
program makroregionálního rozvojového 
fondu zprávu shrnující závěry hodnocení 
provedených v průběhu programového 
období, včetně posouzení hlavních výstupů 
a výsledků programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 104 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise provádí následná hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy a 
řídícími orgány.

3. Komise provádí následná hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy nebo
se skupinou členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, a 
řídícími orgány.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a řídící orgány zodpovídají 
za:

1. Členské státy nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, a řídící orgány zodpovídají 
za:

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zajištění vytvoření jediných 
internetových stránek nebo jediného 
internetového portálu poskytujícího 
informace o všech operačních programech 
v daném členském státu a přístup k nim;

(a) zajištění vytvoření jediných 
internetových stránek nebo jediného 
internetového portálu poskytujícího 
informace o všech operačních programech 
v daném členském státu nebo programech 
makroregionálních rozvojových fondů v 
daných makroregionech a přístup k nim;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zajištění vytvoření jediných 
internetových stránek nebo jediného 
internetového portálu poskytujícího 
informace o všech operačních programech 
v daném členském státu a přístup k nim;

(a) zajištění vytvoření jediných 
internetových stránek nebo jediného 
internetového portálu poskytujícího 
informace o všech operačních programech 
v daném členském státu a přístup k nim, 
včetně programových dokumentů, 
připomínek od veřejnosti a partnerů a 
způsobu, jakým byly vzaty v úvahu (včetně 
odůvodnění v případě zamítnutí);

Or. en

Pozměňovací návrh 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) informování potenciálních příjemců o 
možnostech financování v rámci 
operačních programů;

(b) informování potenciálních příjemců o 
možnostech financování v rámci 
operačních programů nebo programů
makroregionálních rozvojových fondů;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 1 – bod c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) informování občanů Unie o úloze a 
úspěších politiky soudržnosti a fondů 
prostřednictvím informačních a 
komunikačních činností seznamujících 
s výsledky a dopady smluv o partnerství, 
operačních programů a operací.

(c) informování občanů Unie o úloze a 
úspěších politiky soudržnosti a fondů 
prostřednictvím informačních a 
komunikačních činností seznamujících 
s výsledky a dopady smluv o partnerství, 
operačních program, nebo programů
makroregionálních rozvojových fondů a 
operací.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 1 – bod c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c a) informování veřejnosti o lhůtách pro 
plánování a o předpokládaných lhůtách 
všech souvisejících procesů veřejných 
konzultací ve všech fázích přípravy 
smlouvy o partnerství a programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 1 – bod c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c a) informování veřejnosti o lhůtách pro 
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plánování a o předpokládaných lhůtách a 
formě všech souvisejících procesů 
veřejných konzultací od počátku přípravy 
smlouvy o partnerství a aktualizaci těchto 
lhůt nejméně jednou za tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgány Unie a poradní orgány
organizují činnosti zaměřené na zvýšení 
povědomí o politice soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1572
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. informování veřejnosti o lhůtách pro 
plánování a o předpokládaných lhůtách a 
formě souvisejících procesů veřejných 
konzultací od počátku přípravy národních 
strategií reforem, které tvoří základ smluv 
o partnerství a aktualizaci těchto lhůt 
nejméně jednou za dva měsíce.

Or. en



PE491.057v01-00 70/155 AM\903906CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1573
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Orgány Unie a poradní orgány
mohou rovněž organizovat činnosti 
zaměřené na zvýšení povědomí o politice 
soudržnosti a její přidané hodnotě pro
občany Unie

Or. it

Pozměňovací návrh 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění transparentnosti 
podpory z fondů vedou členské státy 
seznam operací rozčleněný podle 
operačních programů a fondů ve formátu 
CSV nebo XML, který je dostupný 
prostřednictvím jediných internetových 
stránek nebo jediného internetového 
portálu poskytujícího seznam a přehled 
všech operačních programů v daném 
členském státu.

Za účelem zajištění transparentnosti 
podpory z fondů vedou členské státy nebo 
skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, seznam 
operací rozčleněný podle operačních 
programů nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu, a 
fondů ve formátu CSV nebo XML, který je 
dostupný prostřednictvím jediných 
internetových stránek nebo jediného 
internetového portálu poskytujícího 
seznam a přehled všech operačních 
programů v daném členském státu, nebo
programů makroregionálních rozvojových 
fondů v makroregionech.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1575
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 2 – pododst. 1 – odrážka 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Členské státy na stejné internetové 
adrese zveřejní programové dokumenty 
pro veřejné konzultace, dále vyjádření a 
připomínky veřejnosti včetně partnerů a 
zpětnou vazbu k těmto vyjádřením a 
připomínkám, včetně odůvodnění v 
případě odmítnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 105 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam operací se aktualizuje nejméně 
jednou za tři měsíce.

Seznam operací se aktualizuje nejméně 
jednou za šest měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 106 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící orgán vypracuje komunikační 
strategii pro každý operační program. Pro 
několik operačních programů může být 

Řídící orgán vypracuje komunikační 
strategii pro každý operační program nebo
program makroregionálního rozvojového 
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vypracována společná komunikační 
strategie.

fondu. Pro několik operačních programů 
může být vypracována společná 
komunikační strategie.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1578
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 106 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komunikační strategie obsahuje prvky 
stanovené v příloze V a každoroční 
aktualizace s podrobnostmi o plánovaných 
informačních a propagačních činnostech.

Komunikační strategie obsahuje prvky 
stanovené v příloze V s podrobnostmi o 
plánovaných informačních a propagačních 
činnostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 106 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komunikační strategie se projedná a 
schválí na prvním zasedání monitorovacího 
výboru po přijetí operačního programu.

Komunikační strategie se projedná a 
schválí na prvním zasedání monitorovacího 
výboru po přijetí operačního programu
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1580
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 106 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případnou revizi komunikační strategie 
projedná a schválí monitorovací výbor.

Případnou revizi komunikační strategie 
projedná monitorovací výbor.

Or. en

Pozměňovací návrh 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 106 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Řídící orgán informuje monitorovací 
výbor pro každý operační program 
nejméně jednou ročně o pokroku při 
provádění komunikační strategie a o svém 
posouzení výsledků.

3. Řídící orgán informuje monitorovací 
výbor pro každý operační program nebo
program makroregionálního rozvojového 
fondu nejméně jednou ročně o pokroku při 
provádění komunikační strategie a o svém 
posouzení výsledků.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1582
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 106 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Řídící orgán informuje monitorovací 3. Řídící orgán informuje monitorovací 
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výbor pro každý operační program 
nejméně jednou ročně o pokroku při 
provádění komunikační strategie a o svém 
posouzení výsledků.

výbor pro každý operační program 
nejméně jednou ročně o pokroku při 
provádění komunikační strategie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1583
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 107 vypouští se
Informační a komunikační pracovníci a 
jejich sítě
1. Každý členský stát jmenuje 
informačního a komunikačního 
pracovníka, jehož úkolem je koordinovat 
informační a komunikační činnosti 
týkající se jednoho nebo několika fondů, a 
uvědomí o tom Komisi.
2. Informační a komunikační pracovník 
koordinuje a řídí schůze vnitrostátní sítě 
komunikátorů fondů, včetně příslušných 
evropských programů územní spolupráce, 
vytváření a udržování internetových 
stránek nebo internetového portálu podle 
přílohy V a povinnosti poskytovat přehled 
o komunikačních opatřeních přijatých na 
vnitrostátní úrovni.
3. Každý řídící orgán jmenuje jednu osobu 
zodpovědnou za informování a 
komunikaci na úrovni operačního 
programu a informuje Komisi o těchto 
určených osobách.
4. Komise zřídí unijní sítě tvořené členy 
jmenovanými členskými státy a řídícími 
orgány, aby byla zajištěna výměna 
výsledků provádění komunikačních 
strategií, výměna zkušeností s prováděním 
informačních a komunikačních opatření 
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a výměna osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1584
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 107 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát jmenuje 
informačního a komunikačního 
pracovníka, jehož úkolem je koordinovat 
informační a komunikační činnosti týkající 
se jednoho nebo několika fondů, a uvědomí 
o tom Komisi.

1. Každý členský stát jmenuje 
informačního a komunikačního 
pracovníka, jehož úkolem je společně s 
partnery na příslušné úrovni koordinovat 
informační a komunikační činnosti týkající 
se jednoho nebo několika fondů, a uvědomí 
o tom Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 107 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát jmenuje 
informačního a komunikačního 
pracovníka, jehož úkolem je koordinovat 
informační a komunikační činnosti týkající 
se jednoho nebo několika fondů, a uvědomí 
o tom Komisi.

1. Každý členský stát, nebo každá skupina 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, jmenuje 
informačního a komunikačního 
pracovníka, jehož úkolem je koordinovat 
informační a komunikační činnosti týkající 
se jednoho nebo několika fondů, a uvědomí 
o tom Komisi.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 107 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informační a komunikační pracovník 
koordinuje a řídí schůze vnitrostátní sítě 
komunikátorů fondů, včetně příslušných 
evropských programů územní spolupráce, 
vytváření a udržování internetových 
stránek nebo internetového portálu podle 
přílohy V a povinnosti poskytovat přehled 
o komunikačních opatřeních přijatých na 
vnitrostátní úrovni.

2. Informační a komunikační pracovník 
koordinuje a řídí schůze vnitrostátní sítě 
komunikátorů fondů, včetně příslušných 
evropských programů územní spolupráce, 
vytváření a udržování internetových 
stránek nebo internetového portálu podle 
přílohy V a povinnosti poskytovat přehled 
o komunikačních opatřeních přijatých na 
vnitrostátní úrovni. Informační a 
komunikační pracovník koordinuje a řídí 
schůze makroregionální sítě 
komunikátorů fondů, vytváření a 
udržování internetových stránek nebo 
internetového portálu podle přílohy V a 
zajišťování povinnosti poskytovat přehled 
o komunikačních opatřeních přijatých na 
makroregionální úrovni.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 107 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý řídící orgán jmenuje jednu osobu 
zodpovědnou za informování a komunikaci 
na úrovni operačního programu a 
informuje Komisi o těchto určených 

3. Každý řídící orgán jmenuje jednu osobu 
zodpovědnou za informování a komunikaci 
na úrovni operačního programu nebo
programu makroregionálního 
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osobách. rozvojového fondu a informuje Komisi o 
těchto určených osobách.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 107 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zřídí unijní sítě tvořené členy 
jmenovanými členskými státy a řídícími 
orgány, aby byla zajištěna výměna 
výsledků provádění komunikačních 
strategií, výměna zkušeností s prováděním 
informačních a komunikačních opatření a 
výměna osvědčených postupů.

4. Komise zřídí unijní sítě tvořené členy 
jmenovanými členskými státy a řídícími 
orgány, aby byla zajištěna výměna 
výsledků provádění komunikačních 
strategií, výměna zkušeností s prováděním 
informačních a komunikačních opatření a 
výměna osvědčených postupů.

Každý výkonný orgán bude při provádění 
informačních a komunikačních aktivit na 
místní a regionální úrovni účinně využívat 
informační síť EU center „Europe 
Direct“.

Or. it

Odůvodnění

Připomíná se význam center Europe Direct jako užitečného nástroje, pomocí kterého mohou
řídící orgány informovat o informačních a komunikačních činnostech týkajících se
strukturálních fondů.

Pozměňovací návrh 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 107 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zřídí unijní sítě tvořené členy 
jmenovanými členskými státy a řídícími 
orgány, aby byla zajištěna výměna 
výsledků provádění komunikačních 
strategií, výměna zkušeností s prováděním 
informačních a komunikačních opatření a 
výměna osvědčených postupů.

4. Komise zřídí unijní sítě tvořené členy 
jmenovanými členskými státy, skupinami 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojové fondy, a 
řídícími orgány, aby byla zajištěna výměna 
výsledků provádění komunikačních 
strategií, výměna zkušeností s prováděním 
informačních a komunikačních opatření a 
výměna osvědčených postupů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 109 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technická pomoc má podobu 
jednofondové prioritní osy v rámci 
operačního programu nebo podobu 
zvláštního operačního programu.

2. Technická pomoc má podobu části
prioritní osy nebo prioritní osy v rámci 
operačního programu nebo podobu 
zvláštního operačního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 109 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 109a
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Technická pomoc skupiny členských 
států, které založily makroregionální 

rozvojový fond
(1) Každý fond může financovat operace v 
oblasti technické pomoci způsobilé 
v rámci kteréhokoli z ostatních fondů. 
Výše přídělů z fondů na technickou 
pomoc je omezena na 4 % z celkové výše 
prostředků fondů přidělených na 
programy makroregionálních rozvojových 
fondů v každé kategorii regionů v rámci 
cíle Makroregionální spolupráce. Pro 
účely programu grantů na podporu 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti se
výše finančních prostředků přidělených 
na technickou pomoc navýší o dalších 6 % 
celkové výše prostředků přidělených z 
tohoto fondu na programy 
makroregionálních rozvojových fondů v 
každé kategorii regionů v rámci cíle
Makroregionální spolupráce.
(2) Technická pomoc má podobu 
jednofondové prioritní osy v rámci
programu makroregionálního 
rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce. Unie a členské státy 
mají v souladu s prohlášením Evropské rady ze dne 30. ledna 2012 zmodernizovat svá 
hospodářství a posilnit konkurenceschopnost, aby se zabezpečil udržitelný růst. Unie a 
členské státy mají uplatnit důsledný a komplexní přístup, v němž se spojuje inteligentní
daňová konsolidace zachovávající investice a strukturální opatření pro budoucí růst a 
zaměstnanost.

Pozměňovací návrh 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rozhodnutí Komise o přijetí 
operačního programu se stanoví míra 
spolufinancování a maximální výše 
podpory z fondů pro každou prioritní osu.

1. V rozhodnutí Komise o přijetí 
operačního programu nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu se 
stanoví míra spolufinancování a maximální 
výše podpory z fondů pro každou prioritní 
osu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rozhodnutí Komise o přijetí 
operačního programu se stanoví míra 
spolufinancování a maximální výše 
podpory z fondů pro každou prioritní osu.

1. V rozhodnutí Komise o přijetí 
operačního programu se stanoví míra 
spolufinancování a maximální výše 
podpory každého z fondů pro každou 
prioritní osu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1594
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 1 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pokud je požadováno státní 
spolufinancování, může být zajištěno i 
soukromými investory.
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Or. de

Pozměňovací návrh 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2 a) U programů v rámci cíle Evropská 
územní spolupráce se rozhodnutí Komise 
uvedená v odstavcích 1 a 2 provádí v 
rámci operačního programu, a ne pro 
každou prioritní osu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1596
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost 
nesmí přesáhnout

Jinými slovy, s výjimkou odůvodněných 
zvláštních případů, které schválí Evropská 
komise, nesmí v zásadě míra 
spolufinancování na úrovni každé prioritní 
osy operačních programů v rámci cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost 
přesáhnout

Or. de

Odůvodnění

Financování projektu se v řadě případů nezdaří, protože jednotlivé místní vlády nejsou 
schopny poskytnout svůj finanční příspěvek. Z tohoto důvodu se zdá, že je nutná větší 
flexibilita, dohodnutá individuálně po konzultaci s Evropskou komisí.
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Pozměňovací návrh 1597
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost 
nesmí přesáhnout

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost 
nesmí nikdy přesáhnout

Or. de

Pozměňovací návrh 1598
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 85 % pro Fond soudržnosti; (a) 75 % pro Fond soudržnosti;

Or. en

Odůvodnění

Maximální míra spolufinancování by měla být pro Fond soudržnosti omezena na 75 %. 
Financování z vlastních zdrojů je nejlepší zárukou pro to, aby regiony a členské státy 
usilovaly o kvalitu a výkonnost politiky soudržnosti a také o řádné finanční řízení.

Pozměňovací návrh 1599
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 85 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států, jejichž průměrný HDP na 
obyvatele za období let 2007 až 2009 byl 

(b) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států, jejichž průměrný HDP na 
obyvatele za období let 2007 až 2009 byl 
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nižší než 85 % průměru EU-27 v průběhu 
stejného období, a pro nejvzdálenější 
regiony;

nižší než 85 % průměru EU-27 v průběhu 
stejného období, a pro nejvzdálenější 
regiony;

Or. en

Odůvodnění

Maximální míra spolufinancování by měla být pro Fond soudržnosti omezena na 75 %. 
Financování z vlastních zdrojů je nejlepší zárukou pro to, aby regiony a členské státy 
usilovaly o kvalitu a výkonnost politiky soudržnosti a také o řádné finanční řízení.

Pozměňovací návrh 1600
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 80 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmeni b), 
které jsou ke dni 1. ledna 2014 způsobilé 
pro přechodný režim Fondu soudržnosti;

(c) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmeni b), 
které jsou ke dni 1. ledna 2014 způsobilé 
pro přechodný režim Fondu soudržnosti;

Or. en

Odůvodnění

Maximální míra spolufinancování by měla být pro Fond soudržnosti omezena na 75 %. 
Financování z vlastních zdrojů je nejlepší zárukou pro to, aby regiony a členské státy 
usilovaly o kvalitu a výkonnost politiky soudržnosti a také o řádné finanční řízení.

Pozměňovací návrh 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, jejichž HDP 

vypouští se
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na obyvatele za období let 2007-2013 byl 
nižší než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27;

Or. en

Pozměňovací návrh 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, jejichž HDP 
na obyvatele za období let 2007-2013 byl 
nižší než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27;

(d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, jejichž HDP 
na obyvatele za období let 2007-2013 byl 
nižší než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27 a pro regiony financované jako tzv. 
postupně vyřazované regiony v rámci cíle 
konvergence na období 2007-2013;

Or. de

Pozměňovací návrh 1603
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, jejichž HDP 
na obyvatele za období let 2007-2013 byl 
nižší než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 

(d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, které v 
období let 2007-2013 dostávají finance v 
rámci cíle konvergence, včetně regionů, 
které v tomto období dostávají finance 
jako tzv. postupně vyřazované regiony v 
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EU-27; souladu s č. 8 odst. 1 nařízení 
č. 1083/2006, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27;

Or. de

Odůvodnění

To avoid a fragmented approach to the funding issue involving different co-financing rates 
within an operational programme, it is necessary to standardise the co-financing rates. 
Accordingly, the Phasing Out Regions should be treated in the same way as the other regions 
receiving support under the convergence objective. The safety net will be adjusted in line with 
the amendments in relation to Recital 54 and Article 84. If the wording is retained, different 
regions within a federal state or operational programme would have different co-financing 
rates.

Pozměňovací návrh 1604
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, jejichž HDP 
na obyvatele za období let 2007-2013 byl 
nižší než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27;

(d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, jejichž HDP 
na obyvatele za období let 2007-2013 byl 
nižší než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27, a pro regiony, které byly způsobilé
pro přechodnou podporu v souladu s čl. 8 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

Or. en

Pozměňovací návrh 1605
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – bod d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, jejichž HDP 
na obyvatele za období let 2007-2013 byl 
nižší než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27;

(d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, které v 
období let 2007-2013 dostávají finance v 
rámci cíle konvergence a jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27;

Or. de

Odůvodnění

Mělo by se přijmout přechodné opatření, aby se předešlo zbytečnému strádání a zkreslení 
statistických údajů.

Pozměňovací návrh 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 – bod e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) 60 % pro přechodové regiony, které 
nejsou uvedeny v písmeni d);

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1607
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V odůvodněných případech se míra 
spolufinancování EU u každé jednotlivé 
prioritní osy operačních programů po 
konzultaci s Komisí v regionech v rámci 
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cíle „investice do růstu a zaměstnanosti“ 
zvýší

Or. de

Pozměňovací návrh 1608
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování operačních 
programů v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce nesmí přesáhnout 85 %. V 
případě operačních programů v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce, kdy alespoň 
jeden účastník pochází z členského státu, 
jehož průměrný HDP na obyvatele byl za 
období 2001-2003 nižší než 85 % průměru 
EU-25 za stejné období, nesmí příspěvek z 
EFRR překročit 85% způsobilých výdajů. 
U všech ostatních operačních programů
nepřesáhne příspěvek z EFRR 75% 
způsobilých výdajů spolufinancovaných z 
EFRR . Podpora z fondů pro každou 
prioritní osu je stanovena tak, aby byla 
dodržena maximální výše podpory z fondů 
a maximální míra příspěvku každého 
fondu zřízeného na úrovni každého 
operačního programu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 85 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování operačních 
programů v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce nesmí přesáhnout 75 %. U 
programů s účastí méně rozvinutých 
regionů se míra spolufinancování může 
zvýšit o dalších deset procentních bodů 
(na 85 %).

Or. en

Pozměňovací návrh 1611
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 85 %.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 85 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1613
Evgeni Kirilov

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 85 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %, s výjimkou méně 
rozvinutých regionů definovaných v čl. 
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82.2 odst. a) a nejvzdálenějších regionů 
dle článku 349 Smlouvy, pro které je 
stanovena maximální sazba 85 %.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %. U nejvzdálenějších 
regionů nesmí být vyšší než 85 %.

Or. es

Pozměňovací návrh 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování operačních 
programů v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce nesmí přesáhnout 75 %.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1617
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %. U programů s účastí
nejvzdálenějších regionů musí být míra 
spolufinancování vyšší než 85 %.

Or. pt

Odůvodnění

Nejvzdálenější regiony by vzhledem ke svým hospodářským a sociálním podmínkám, které, 
jsou jasně stanoveny v článku 349 Smlouvy o ES, měly dostávat o 10 % více finančních 
prostředků než jiné regiony EU.

Pozměňovací návrh 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Míra spolufinancování dodatečného 
přídělu podle čl. 84 odst. 1 písm. e) 
nepřesáhne 50 %.

vypouští se

Stejná míra spolufinancování se použije 
pro dodatečný příděl podle čl. 4 odst. 2 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
EÚS].

Or. fr

Pozměňovací návrh 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 4 – pododst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování dodatečného přídělu 
podle čl. 84 odst. 1 písm. e) nepřesáhne 50 
%.

Míra spolufinancování dodatečného přídělu 
podle čl. 84 odst. 1 písm. e) bude 85 %.

Or. es

Pozměňovací návrh 1620
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 4 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování dodatečného přídělu 
podle čl. 84 odst. 1 písm. e) nepřesáhne 50 
%.

Míra spolufinancování dodatečného přídělu 
podle čl. 84 odst. 1 písm. e) nepřesáhne 85
%.

Or. pt

Odůvodnění

Považuje se za spravedlivé standardizovat spolufinancování dodatečného přídělu pro méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a vyspělejší regiony. Čl. 110 odst. 3 písm. b) navíc již 
stanoví, že míra spolufinancování pro nejvzdálenější regiony bude 85 %, a proto by měly být 
sjednoceny běžně přidělované prostředky pro regiony a zvláštní dodatečný příděl.

Pozměňovací návrh 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Maximální míra spolufinancování podle 
odstavce 3 na úrovni prioritní osy se zvýší 
o deset procentních bodů, pokud se celá 
prioritní osa provádí prostřednictvím 
finančních nástrojů nebo prostřednictvím 
místního rozvoje se zapojením místních 

5. Maximální míra spolufinancování podle 
odstavce 3 na úrovni prioritní osy se zvýší 
o deset procentních bodů, pokud se celá 
prioritní osa provádí prostřednictvím 
finančních nástrojů nebo prostřednictvím 
územních nástrojů podporujících místní 
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komunit. rozvoj (integrovaná územní investice, 
JAP nebo CLLD).

Or. en

Pozměňovací návrh 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Maximální míra spolufinancování podle 
odstavce 3 na úrovni prioritní osy se zvýší 
o deset procentních bodů, pokud se celá 
prioritní osa provádí prostřednictvím 
finančních nástrojů nebo prostřednictvím 
místního rozvoje se zapojením místních 
komunit.

5. Maximální míra spolufinancování podle 
odstavce 3 na úrovni prioritní osy se zvýší 
o deset procentních bodů, pokud se 50 % 
prostředků, které přispívají k investiční 
prioritě, provádí prostřednictvím 
finančních nástrojů nebo prostřednictvím 
místního rozvoje se zapojením místních 
komunit..

Or. es

Odůvodnění

Má se za to, že provádění celé prioritní osy prostřednictvím finančních nástrojů za účelem 
využití zvýšení míry spolufinancování o 10 % může být velmi omezující a mělo by se zmírnit 
stanovením mírnější procentního podílu na úrovni investiční priority.

Pozměňovací návrh 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Maximální míra spolufinancování podle 
odstavce 3 na úrovni prioritní osy se zvýší 
o deset procentních bodů, pokud se celá 
prioritní osa provádí prostřednictvím 

5. Maximální míra spolufinancování podle 
odstavce 3 na úrovni prioritní osy se zvýší 
o deset procentních bodů, pokud se celá 
prioritní osa provádí prostřednictvím 
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finančních nástrojů prostřednictvím 
místního rozvoje se zapojením místních 
komunit.

místního rozvoje se zapojením místních 
komunit.

Or. en

Pozměňovací návrh 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V rámci operačního programu lze zřídit 
samostatnou prioritní osu s mírou 
spolufinancování až 100 % za účelem 
podpory operací prováděných 
prostřednictvím finančních nástrojů 
zřízených na úrovni Unie a řízených přímo 
či nepřímo Komisí. Pokud je pro tento účel 
zřízena samostatná priorita, nesmí se 
podpora v rámci této osy provádět jinými 
prostředky.

7. V rámci operačního programu lze zřídit 
samostatnou prioritní osu s mírou 
spolufinancování až 100 % za účelem 
podpory operací prováděných 
prostřednictvím finančních nástrojů 
zřízených na úrovni Unie a řízených přímo 
či nepřímo Komisí nebo institucemi 
uvedenými v čl. 33 odst. 4 písm. b ii). 
Pokud je pro tento účel zřízena samostatná 
priorita, nesmí se podpora v rámci této osy 
provádět jinými prostředky.

Or. de

Odůvodnění

Rovné zacházení, zákaz diskriminace finančních nástrojů, které členské státy zřídily.

Pozměňovací návrh 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V rámci operačního programu lze zřídit 
samostatnou prioritní osu s mírou 
spolufinancování až 100 % za účelem 

7. V rámci operačního programu lze pouze 
v případech uvedených v čl. 22 odst. a 
zřídit samostatnou prioritní osu s mírou 
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podpory operací prováděných 
prostřednictvím finančních nástrojů 
zřízených na úrovni Unie a řízených přímo 
či nepřímo Komisí. Pokud je pro tento účel 
zřízena samostatná priorita, nesmí se 
podpora v rámci této osy provádět jinými 
prostředky.

spolufinancování až 100 % za účelem 
podpory operací prováděných 
prostřednictvím finančních nástrojů 
zřízených na úrovni Unie a řízených přímo 
či nepřímo Komisí. Pokud je pro tento účel 
zřízena samostatná priorita, nesmí se 
podpora v rámci této osy provádět jinými 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1626
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V rámci operačního programu lze zřídit 
samostatnou prioritní osu s mírou 
spolufinancování až 100 % za účelem 
podpory operací prováděných 
prostřednictvím finančních nástrojů 
zřízených na úrovni Unie a řízených přímo 
či nepřímo Komisí. Pokud je pro tento účel 
zřízena samostatná priorita, nesmí se 
podpora v rámci této osy provádět jinými 
prostředky.

7. V rámci operačního programu lze zřídit 
samostatnou prioritní osu s mírou 
spolufinancování až 75 % za účelem 
podpory operací prováděných 
prostřednictvím finančních nástrojů 
zřízených na úrovni Unie a řízených přímo 
či nepřímo Komisí. Pokud je pro tento účel 
zřízena samostatná priorita, nesmí se 
podpora v rámci této osy provádět jinými 
prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Maximální míra spolufinancování by měla být omezena na 75 %. Financování z vlastních 
zdrojů je nejlepší zárukou pro to, aby regiony a členské státy usilovaly o kvalitu a výkonnost 
politiky soudržnosti a také o řádné finanční řízení.

Pozměňovací návrh 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7 a. Míra spolufinancování na úrovni 
každé prioritní osy programů 
makroregionálních rozvojových fondů 
v rámci cíle Makroregionální spolupráce 
může být 100 %.

Or. sk

Odůvodnění

Z důvodu kombinace více strategických cílů Unie (integrace Unie, konkurenceschopnost, 
daňová konsolidace zachovávající růst a zaměstnanost) je potřebné, aby existovala možnost
financovat makroregionální projekty, prováděné v rámci priorit programů makroregionálních 
rozvojových fondů jako velké projekty minimálně na území 4 členských států schválené
makroregionální strategie a s aplikovaným grantovým programem na podporu 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, ve výši 100 %.

Pozměňovací návrh 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) důležitost prioritní osy pro dosahování 
strategie Unie zaměřené na inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění při 
zohlednění zvláštních nedostatků, které je 
třeba řešit;

(1) důležitost prioritní osy pro dosahování 
strategie Unie zaměřené na inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění při 
zohlednění zvláštních nedostatků při 
dosahování cílů stěžejních iniciativ 
strategie Evropské unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3 a) pokrytí nejvzdálenějších regionů 
uvedených v článku 349 Smlouvy o ES

Or. fr

Pozměňovací návrh 1630
Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) nezávislou udržitelnost projektu z 
hlediska ekonomických a finančních 
podmínek, přičemž projekty s vyšší míry 
spolufinancování, které generují příjem, 
by měly mít přednost před projekty, které 
příjem nevytvářejí;

Or. de

Odůvodnění

Někteří dopravci jsou povinni vždy generovat příjmy, zatímco pro ostatní takový závazek 
neexistuje. Použití takovéhoto pravidla by vedlo k situaci, kdy by při stejné míře
spolufinancování EU dostávaly projekty, které jsou již plně nebo téměř plně financované z 
veřejných zdrojů, vyšší celkovou částku financí z EU než projekty, které generují příjem.

Pozměňovací návrh 1631
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) snižování chudoby a podporu 
sociálního začleňování zranitelných 
skupin osob zejména prostřednictvím 
integrovaných přístupů k aktivnímu 
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začleňování;

Or. it

Pozměňovací návrh 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) ostrovní členské státy a jiné ostrovy s 
výjimkou těch, na jejichž území se nachází 
hlavní město členského státu nebo jež mají 
pevné spojení s pevninou;

(a) malé ostrovní členské státy a jiné 
ostrovy s výjimkou těch, na jejichž území 
se nachází hlavní město členského státu 
nebo jež mají pevné spojení s pevninou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 4 – písm. c – odrážka 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- V takových oblastech se může limit míry 
spolufinancování stanovený v čl. 110 odst. 
3 zvýšit o 10 % až do maximální výše 80
%.

Or. en

Pozměňovací návrh 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 4 – písm. c a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c a) jiné oblasti, které jsou znevýhodněny 
demografickými podmínkami.

Or. en

Pozměňovací návrh 1635
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 4 – bod c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) vzdálená hraniční města;

Or. es

Odůvodnění

Vzdálená hraniční města by měla být zahrnuta mezi regiony, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami.

Pozměňovací návrh 1636
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 4 – bod c A (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c A) jiné oblasti, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny demografickými 
podmínkami.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 4 – bod c a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) jiné oblasti, které jsou závažně 
znevýhodněny demografickými 
podmínkami.

Or. es

Pozměňovací návrh 1638
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 4 – bod c b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(cb) ) jiné oblasti, které jsou závažně 
znevýhodněny demografickými 
podmínkami.

Or. es

Odůvodnění

Regiony s postupným nebo náhlým poklesem počtu obyvatel a stárnoucí populací, s 
rozptýlenou populací nebo klesající porodností by měly být zahrnuty mezi oblasti, které jsou 
závažně znevýhodněny demografickými podmínkami.

Pozměňovací návrh 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) regiony, které trpí závažnou 
demografickou zranitelností

Or. en
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Odůvodnění

Thece are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and 
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for “areas with severe and permanent natural or 
demographic handicaps” in čl. 111, odst. 4 of the proposed Common Provisions Regulation 
for the Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe demographic 
challenges.As an indicator for these severe demographic challenges a referral could be made 
to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 2020 assessment.

Pozměňovací návrh 1640
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V těchto oblastech může být limit míry 
spolufinancování stanovený v čl. 110. 
odst. 3 zvýšen o 10 % až do maximální 
výše 80 %.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení míry spolufinancování těmto regionům pomůže překonat omezení spojená s jejich 
specifickými trvalými geografickými a demografickými podmínkami a zároveň jim umožní 
využít jejich potenciál rozvoje.

Pozměňovací návrh 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V těchto oblastech se může maximální 
míra spolufinancování stanovená v čl. 
110. odst. 3 zvýšit o 10 % až do maximální 
výše 80 %.
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Or. es

Pozměňovací návrh 1642
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblasti, které se potýkají s jinými 
závažnými a trvalými demografickými 
problémy, jako je přetrvávající negativní 
migrace nebo snížení celkového počtu 
obyvatel nejméně o 15 % do roku 2025.

Or. de

Odůvodnění

Pro účely měření byl použit index demografické zranitelnosti 2020.

Pozměňovací návrh 1643
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 111a
Maximální úroveň převodů z fondů

Za účelem přispění k cílům odpovídající 
koncentrace finančních prostředků na 
podporu soudržnosti do nejméně 
rozvinutých regionů a členských států a 
omezení rozdílů v průměrných intenzitách 
podpory na obyvatele vyplývajících ze 
stanovení stropů se maximální úroveň 
převodů z fondů jednotlivým členským 
státům podle tohoto nařízení stanoví 
takto:
— pro členské státy, jejichž průměrný 
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HND (PPS) na obyvatele za 
období XXXX-XXXX nedosahuje 40 % 
průměru EU-27: 3,7893 % jejich HDP
— pro členské státy, jejichž průměrný 
HND (PPS) na obyvatele za 
období XXXX-XXXX je nejméně 40 %, ale 
nižší než 50 % průměru EU-27: 3,7135 % 
jejich HDP
— pro členské státy, jejichž průměrný 
HND (PPS) na obyvatele za 
období XXXX-XXXX je nejméně 50 %, ale 
nižší než 55 % průměru EU-27: 3,6188 % 
jejich HDP
— pro členské státy, jejichž průměrný 
HND (PPS) na obyvatele za 
období XXXX-XXXX je nejméně 55 %, ale 
nižší než 60 % průměru EU-27: 3,5240 % 
jejich HDP
— pro členské státy, jejichž průměrný 
HND (PPS) na obyvatele za 
období XXXX-XXXX je nejméně 60 %, ale 
nižší než 65 % průměru EU-27: 3,4293 % 
jejich HDP
— pro členské státy, jejichž průměrný 
HND (PPS) na obyvatele za 
období XXXX-XXXX je nejméně 65 %, ale 
nižší než 70 % průměru EU-27: 3,3346 % 
jejich HDP
— pro členské státy, jejichž průměrný 
HND (PPS) na obyvatele za 
období XXXX-XXXX e nejméně 70 %, ale 
nižší než 75 % průměru EU-27: 3,2398 % 
jejich HDP
— následně se maximální úroveň převodů 
snižuje o 0,09 procentního bodu HDP za 
každý přírůstek 5 procentních bodů 
průměrného HND (PPS) na obyvatele za 
období XXXX- XXXX ve srovnání s 
průměrem EU-27.

Or. en

Odůvodnění

Maximální výše podpory z fondů by měla být rozlišena podle úrovně rozvoje členských států. 
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Měla by i nadále platit pravidla týkající se současného programového období. Tříleté 
referenční období (např. 2007-2009) by mělo být stanoveno na základě posledních 
dostupných údajů.

Pozměňovací návrh 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby systémy řízení 
a kontroly operačních programů byly 
zavedeny v souladu s články 62 a 63.

1. Členské státy zajistí, aby systémy řízení 
a kontroly operačních programů byly 
zavedeny v souladu s články 62 a 63.
Členské státy by měly zajistit dodržení 
obecných zásad proporcionality (čl. 4 odst. 
5) a snižování administrativních nákladů 
(čl. 4 odst. 10).

Or. de

Pozměňovací návrh 1645
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy předcházejí nesrovnalostem, 
odhalují je a zajišťují jejich nápravu a 
vymáhají neoprávněně vyplacené částky 
spolu s případnými úroky z prodlení. 
Oznamují tyto nesrovnalosti Komisi a 
průběžně ji informují o postupu 
souvisejících správních a soudních řízení.

Členské státy předcházejí nesrovnalostem, 
odhalují je a zajišťují jejich nápravu a 
vymáhají neoprávněně vyplacené částky 
spolu s případnými úroky z prodlení. 
Nesprávně přidělené finanční prostředky 
se nemusí vracet, ani se nebudou vymáhat 
za předpokladu, že dotčená částka 
nepřekročí 400 EUR. Totéž platí i pro 
příslušné úroky. Tyto částky nelze odečítat 
ve výkazu výdajů. Oznamují tyto 
nesrovnalosti Komisi a průběžně ji 
informují o postupu souvisejících 
správních a soudních řízení.
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Or. de

Odůvodnění

Zdá se vhodné stanovit dolní mez pro drobné nesrovnalosti, aby se snížila administrativní 
zátěž.

Pozměňovací návrh 1646
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy předcházejí nesrovnalostem, 
odhalují je a zajišťují jejich nápravu a 
vymáhají neoprávněně vyplacené částky 
spolu s případnými úroky z prodlení. 
Oznamují tyto nesrovnalosti Komisi a 
průběžně ji informují o postupu 
souvisejících správních a soudních řízení.

Členské státy předcházejí nesrovnalostem, 
odhalují je a zajišťují jejich nápravu a 
vymáhají neoprávněně vyplacené částky 
spolu s případnými úroky z prodlení. 
Pokud jsou v jednotlivých případech 
prostředky přiděleny nesprávně v 
důsledku zaokrouhlení či účetních chyb 
nebo proto, že výdaje nejsou způsobilé k 
financování, není nutné tyto peníze 
vracet, ani se nebudou vymáhat za 
předpokladu, že finanční prostředky 
nepřekročí 250 EUR . Tento limit pro 
drobné pohledávky platí i pro příslušné 
úroky, pokud není očekávaný úrok vyšší 
než 250 EUR. Tyto výdaje nelze odečíst od 
výdajů vykázaných ve výkazech výdajů.
Oznamují tyto nesrovnalosti Komisi a 
průběžně ji informují o postupu 
souvisejících správních a soudních řízení.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení předpisů a administrativy a v zájmu dodržení zásady proporcionality 
má smysl zavést nižší limit pro vracení finančních příspěvků.

Pozměňovací návrh 1647
Manfred Weber



PE491.057v01-00 106/155 AM\903906CS.doc

CS

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy předcházejí nesrovnalostem, 
odhalují je a zajišťují jejich nápravu a 
vymáhají neoprávněně vyplacené částky 
spolu s případnými úroky z prodlení. 
Oznamují tyto nesrovnalosti Komisi a 
průběžně ji informují o postupu 
souvisejících správních a soudních řízení.

Členské státy předcházejí nesrovnalostem, 
odhalují je a zajišťují jejich nápravu a 
vymáhají neoprávněně vyplacené částky 
spolu s případnými úroky z prodlení. 
Nesprávně přidělené finanční prostředky 
(např. proto, že výdaje nejsou způsobilé k 
financování nebo jako důsledek 
zaokrouhlení či účetních chyb) se nemusí 
vracet, ani se nebudou vymáhat za 
předpokladu, že dotčená částka 
nepřekročí 250 EUR. Totéž platí i pro 
příslušné úroky, pokud není očekávaný 
úrok vyšší než 250 EUR. Tyto částky nelze 
odečíst od výdajů vykázaných ve výkazech 
výdajů. Oznamují tyto nesrovnalosti 
Komisi a průběžně ji informují o postupu 
souvisejících správních a soudních řízení.

Or. de

Odůvodnění

Je žádoucí, aby byla pro drobné nesrovnalosti stanovena dolní hranice, což by výrazně snížilo 
administrativní postupy, jejichž  náklady by byly zcela neúměrné nárokované částce.

Pozměňovací návrh 1648
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2014 mohly všechny výměny 
informací mezi příjemci a řídícími orgány, 
certifikačními orgány, auditními orgány a 
zprostředkujícími subjekty probíhat 
výhradně prostřednictvím systému pro 
elektronickou výměnu údajů.

vypouští se

Tyto systémy usnadňují interoperabilitu s 
vnitrostátními a unijními rámci a 
umožňují příjemcům předkládat všechny 
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informace uvedené v prvním pododstavci 
pouze jednou. 
Prostřednictvím prováděcích aktů přijme 
Komise podrobná pravidla týkající se 
výměny informací podle tohoto odstavce. 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 143 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1649
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2014 mohly všechny výměny 
informací mezi příjemci a řídícími orgány, 
certifikačními orgány, auditními orgány a 
zprostředkujícími subjekty probíhat 
výhradně prostřednictvím systému pro 
elektronickou výměnu údajů.

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2016 mohly všechny výměny 
informací mezi příjemci a řídícími orgány, 
certifikačními orgány, auditními orgány a 
zprostředkujícími subjekty probíhat 
výhradně prostřednictvím systému pro 
elektronickou výměnu údajů.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že bude nutné vyjasnit a vyřešit nejen technické problémy, ale také celou 
řadu právních otázek v rámci členských států v souvislosti s přechodem na systém 
elektronické výměny údajů, měla by se lhůta pro zavedení těchto systémů přiměřeně 
prodloužit.

Pozměňovací návrh 1650
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 3 – pododst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2014 mohly všechny výměny 
informací mezi příjemci a řídícími orgány, 
certifikačními orgány, auditními orgány a 
zprostředkujícími subjekty probíhat 
výhradně prostřednictvím systému pro 
elektronickou výměnu údajů.

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2015 mohly všechny výměny 
informací mezi příjemci a řídícími orgány, 
certifikačními orgány, auditními orgány a 
zprostředkujícími subjekty probíhat 
výhradně prostřednictvím systému pro 
elektronickou výměnu údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 1651
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2014 mohly všechny výměny 
informací mezi příjemci a řídícími orgány, 
certifikačními orgány, auditními orgány a 
zprostředkujícími subjekty probíhat 
výhradně prostřednictvím systému pro 
elektronickou výměnu údajů.

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2015 mohly všechny výměny 
informací mezi příjemci a řídícími orgány, 
certifikačními orgány, auditními orgány a 
zprostředkujícími subjekty probíhat 
výhradně prostřednictvím systému pro 
elektronickou výměnu údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 1652
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 3 – pododst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecně platí, že příjemce může být podle 
zásady „jen jednou“, kterou zavedla 
iniciativa „Small Business Act“, vyzván k 
předložení potřebných informací, 
týkajících se technické podpory, řídících 
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orgánů na regionální, vnitrostátní a 
evropské úrovni či fondu příslušného CSC
pouze jednou. Je úkolem jednotlivých 
řídících orgánů, aby si informace mezi 
sebou vyměnily;

Or. en

Pozměňovací návrh 1653
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 3 – pododst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
a po konzultaci s členskými státy a 
evropskými zástupci partnerů dle čl. 5 
přijme přesný a nevyčerpávající seznam 
neuhrazených technických, 
administrativních a účetních částek 
týkajících se všech fondů, stejně jako 
specifických částek týkajících se každého 
fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1654
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 3 – pododst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát nebo regionální orgán může 
s povolením monitorovacího výboru z 
důvodů vnitrostátních specifik požádat o 
dodatečné částky. Seznam dodatečných
částek se pro informaci příjemce musí 
připojit k vnitrostátní dohodě o partnerství 
a v některých případech i k příslušným
operačním programům. Tento seznam 
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podléhá posouzení ze strany Komise v 
rámci schvalovacího procesu dohody o 
partnerství, případně operačních 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 112a
Povinnosti skupiny členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond

(1) Skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, zajistí, 
aby systémy řízení a kontroly programu 
makroregionálního rozvojového fondu 
byly zavedeny v souladu s články 62 a 63.
(2) Skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, 
předchází nesrovnalostem, odhaluje je a 
zajišťuje jejich nápravu a vymáhá 
neoprávněně vyplacené částky spolu s 
případnými úroky z prodlení. Oznamuje 
tyto nesrovnalosti Komisi a průběžně ji 
informuje o postupu souvisejících 
správních a soudních řízení.
Nelze-li částky neoprávněně vyplacené 
příjemci získat zpět v důsledku pochybení 
nebo nedbalosti skupiny členských států, 
které založily makroregionální rozvojový 
fond, zodpovídá za uhrazení dotčených 
částek zpět do souhrnného rozpočtu Unie 
skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond.
Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná 
pravidla týkající se povinností skupiny 
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členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, 
uvedených v tomto odstavci.
(3) Skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond zajistí, 
aby nejpozději do 31. prosince 2014 mohly 
všechny výměny informací mezi příjemci a 
řídícími orgány, certifikačními orgány, 
auditními orgány a zprostředkujícími 
subjekty probíhat výhradně 
prostřednictvím systému pro 
elektronickou výměnu údajů.
Tyto systémy usnadňují interoperabilitu s 
vnitrostátními a unijními rámci a 
umožňují příjemcům předkládat všechny 
informace uvedené v prvním pododstavci 
pouze jednou.
Prostřednictvím prováděcích aktů přijme 
Komise podrobná pravidla týkající se 
výměny informací podle tohoto odstavce. 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 143 odst. 3.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 
subjekt jako řídící orgán. Tentýž orgán 
veřejné správy nebo veřejný subjekt může 

1. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 
subjekt jako řídící orgán. Tentýž orgán 
veřejné správy nebo veřejný subjekt může 
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být určen jako řídící orgán pro více 
operačních programů.

být určen jako řídící orgán pro více 
operačních programů. Ve státech s 
dostatečnou správní organizaci, v nichž 
reprezentativní podíl finančních 
prostředků zapojených do operačního 
programu spravuje regionální orgán, 
bude tento orgán určen jako řídící orgán.

Or. es

Odůvodnění

Sladění se zjednodušením, které navrhuje Komise, aby se v souladu se zásadou subsidiarity 
činila rozhodnutí co nejblíže k občanovi.

Pozměňovací návrh 1657
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 
subjekt jako řídící orgán. Tentýž orgán 
veřejné správy nebo veřejný subjekt může 
být určen jako řídící orgán pro více 
operačních programů.

1. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, multiregionální, 
regionální nebo místní orgán veřejné 
správy nebo veřejný subjekt jako řídící 
orgán. Tentýž orgán veřejné správy nebo 
veřejný subjekt může být určen jako řídící 
orgán pro více operačních program.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1658
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 

1. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, multiregionální, 
regionální nebo místní orgán veřejné 
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subjekt jako řídící orgán. Tentýž orgán 
veřejné správy nebo veřejný subjekt může 
být určen jako řídící orgán pro více 
operačních programů.

správy nebo veřejný subjekt jako řídící 
orgán. Tentýž orgán veřejné správy nebo 
veřejný subjekt může být určen jako řídící 
orgán pro více operačních program.

Or. en

Pozměňovací návrh 1659
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 
subjekt jako řídící orgán. Tentýž orgán 
veřejné správy nebo veřejný subjekt může 
být určen jako řídící orgán pro více 
operačních programů.

1. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, multiregionální, 
regionální nebo místní orgán veřejné 
správy nebo veřejný subjekt jako řídící 
orgán. Tentýž orgán veřejné správy nebo 
veřejný subjekt může být určen jako řídící 
orgán pro více operačních program.

Or. en

Pozměňovací návrh 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 
subjekt jako řídící orgán. Tentýž orgán 
veřejné správy nebo veřejný subjekt může 
být určen jako řídící orgán pro více 
operačních programů.

1. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 
subjekt jako řídící orgán. Tentýž orgán 
veřejné správy nebo veřejný subjekt může 
být určen jako řídící orgán pro více 
operačních programů. V zájmu zajištění 
správní kapacity řídících orgánů je třeba 
zavést jako povinnou podmínku pro jejich 
zaměstnance ověřitelné zkušenosti s 
řízením projektů a programů a 
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absolvování nutné odborné přípravy, 
pokud se zjistí, že jim tyto zkušenosti 
chybí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1661
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy se vyzývají, aby pro 
žadatele určily jedno kontaktní místo. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 
subjekt jako certifikační orgán, aniž je 
dotčen odstavec 3. Tentýž certifikační 
orgán může být určen pro více operačních 
programů.

2. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 
subjekt jako certifikační orgán, aniž je 
dotčen odstavec 3. Tentýž certifikační 
orgán může být určen pro více operačních 
programů. Ve státech s dostatečnou 
správní organizaci, v nichž reprezentativní 
podíl finančních prostředků zapojených 
do operačního programu spravuje 
regionální orgán, bude tento orgán určen 
jako certifikační orgán.

Or. es
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Odůvodnění

Sladění se zjednodušením, které navrhuje Komise, aby se v souladu se zásadou subsidiarity 
činila rozhodnutí co nejblíže k občanovi.

Pozměňovací návrh 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 
subjekt funkčně nezávislý na řídícím 
orgánu a certifikačním orgánu jako auditní 
orgán. Tentýž auditní orgán může být 
určen pro více operačních programů.

4. Členský stát určí pro každý operační 
program vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgán veřejné správy nebo veřejný 
subjekt funkčně nezávislý na řídícím 
orgánu a certifikačním orgánu jako auditní 
orgán. Tentýž auditní orgán může být 
určen pro více operačních programů. Ve 
státech s dostatečnou správní organizaci, 
v nichž reprezentativní podíl finančních 
prostředků zapojených do operačního 
programu spravuje regionální orgán, 
bude tento orgán určen jako auditní
orgán.

Or. es

Pozměňovací návrh 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členský stát nebo řídící orgán může 
pověřit řízením části operačního programu 
zprostředkující subjekt, a to písemnou 
dohodou mezi zprostředkujícím subjektem 
a členským státem nebo řídícím orgánem 

7. Členský stát nebo řídící orgán může 
pověřit řízením části operačního programu 
zprostředkující subjekt, a to písemnou 
dohodou mezi zprostředkujícím subjektem 
a členským státem nebo řídícím orgánem 
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(„globální grant“). Zprostředkující subjekt 
poskytne záruky své solventnosti a 
způsobilosti v dotčeném oboru, jakož i v 
oblasti správního a finančního řízení.

(„globální grant“) včetně místních orgánů, 
orgánů pro regionální rozvoj nebo 
nevládních organizací. Za účelem 
usnadnění přístupu ke strukturálním 
fondům malým nevládním organizacím 
bude řídící orgán podporovat používání 
malých a na míru přizpůsobených
globálních grantů. Zprostředkující subjekt 
poskytne záruky své solventnosti a 
způsobilosti v dotčeném oboru, jakož i v 
oblasti správního a finančního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1665
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členský stát nebo řídící orgán může 
pověřit řízením části operačního programu 
zprostředkující subjekt, a to písemnou 
dohodou mezi zprostředkujícím subjektem 
a členským státem nebo řídícím orgánem 
(„globální grant“). Zprostředkující subjekt 
poskytne záruky své solventnosti a 
způsobilosti v dotčeném oboru, jakož i v 
oblasti správního a finančního řízení..

7. Členský stát nebo řídící orgán může 
pověřit řízením části operačního programu 
zprostředkující subjekt, a to písemnou 
dohodou mezi zprostředkujícím subjektem 
a členským státem nebo řídícím orgánem 
(„globální grant“). 

Or. en

Pozměňovací návrh 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 113 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 113a
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Určení orgánů makroregionálního 
rozvojového fondu

(1) Skupina členských států se ve smlouvě
o založení makroregionálního 
rozvojového fondu dohodne na sestavení
programu makroregionálního 
rozvojového fondu. Ve smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu se 
rovněž dohodne zřízení Rady guvernérů, 
která bude pro program 
makroregionálního rozvojového fondu 
řídícím orgánem. Členy Rady guvernérů
nominují členské státy, které smlouvou 
založily makroregionální rozvojový fond, 
a státy, které přistoupily ke smlouvě o 
založení makregionálního rozvojového 
fondu, guvernéra a jeho zástupce. 
Guvernérem, který zastupuje členský stát, 
je příslušný člen Evropské rady. 
Guvernérem, který zastupuje nečlenský 
stát Evropské unie, je příslušný předseda 
vlády. Členem Rady guvernérů jsou i dva 
zástupci Komise a zástupce EIB. Během
nepřítomnosti zastupuje guvernéra na 
jednání Rady guvernérů jeho zástupce. 
Rada guvernérů rozhoduje hlasováním. 
Guvernér, který zastupuje nečlenský stát 
Evropské unie, nemá hlasovací právo. 
Rozhodnutí se schvalují nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů Rady 
guvernérů s hlasovacím právem, nebo
jejich zástupců. Rady guvernérů je 
veřejným partnerem výkonné rady. Úlohy 
Rady guvernérů zajišťuje generální
sekretariát Rady Guvernérů.
(2) Skupina členských států se v smlouvě
o založení makroregionálního 
rozvojového fondu dohodne na zřízení
finančního výboru, která bude pro
program makroregionálního rozvojového 
fondu certifikačním orgánem. Finanční
radu tvoří ministři financí účastnických
států a jeden zástupce Komise. Pro 
každého člena finančního výboru je 
jmenovaný zástupce, který ho zastupuje 
na jednáních finančního výboru během
jeho nepřítomnosti. Finanční výbor 
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rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí se
schvalují nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů finančního výboru, 
nebo jejich zástupců. Úlohy výkonné rady 
zajišťuje generální sekretariát výkonné
rady.
(3) Orgánem auditu bude pro program 
makroregionálního rozvojového fondu 
Evropský dvůr auditorů.
(4) Skupina členských států se ve smlouvě
o založení makroregionálního 
rozvojového fondu dohodne na zřízení
výkonné rady, která bude pro program 
makroregionálního rozvojového fondu 
zprostředkovatelským subjektem. 
Příslušná ujednání mezi řídícím orgánem 
a zprostředkujícími subjekty musí být 
oficiálně písemně zaznamenána, a to 
písemnou dohodou mezi zprostředkujícím 
subjektem a řídícím orgánem („globální 
grant“).. Zprostředkující subjekt poskytne 
záruky své solventnosti a způsobilosti 
v dotčeném oboru, jakož i v oblasti 
správního a finančního řízení. Výkonná 
rada je soukromým partnerem Rady 
guvernérů. Výkonnou radu řídí generální 
ředitel a čtyři výkonní ředitelé. 
Generálního ředitele jmenuje Rada 
guvernérů. Výkonné ředitele jmenuje 
soukromý partner. Úkoly výkonné rady 
zajišťuje soukromý partner, který je 
konsorciem minimálně čtyř právnických 
subjektů. V této smlouvě se rovněž 
dohodne zřízení Rady guvernérů, která 
bude pro program makroregionálního 
rozvojového fondu řídícím orgánem. 
Členy Rady guvernérů nominují členské 
státy, které smlouvou založily 
makroregionální rozvojový fond, a státy, 
které přistoupily ke smlouvě o založení 
makregionálního rozvojového fondu, 
guvernéra a jeho zástupce. Guvernérem, 
který zastupuje členský stát, je příslušný 
člen Evropské rady. Guvernérem, který 
zastupuje nečlenský stát Evropské unie, je 
příslušný předseda vlády. Členem Rady 
guvernérů jsou i dva zástupci Komise a 
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zástupce EIB. Během nepřítomnosti 
zastupuje guvernéra na jednání Rady 
guvernérů jeho zástupce. Rada guvernérů 
rozhoduje hlasováním. Guvernér, který 
zastupuje nečlenský stát Evropské unie, 
nemá hlasovací právo. Rozhodnutí se 
schvalují nadpoloviční většinou hlasů 
přítomných členů Rady guvernérů s 
hlasovacím právem, nebo jejich zástupců. 
Rady guvernérů je veřejným partnerem 
výkonné rady. Úlohy Rady guvernérů 
zajišťuje generální sekretariát Rady 
Guvernérů
(5) Skupina členských států stanoví ve 
smlouvě o založení makroregionálního 
rozvojového fondu písemně pravidla 
upravující její vztahy s řídícím orgánem, 
certifikačním orgánem a auditním 
orgánem, vztahy mezi těmito orgány 
navzájem a vztahy těchto orgánů s Komisí.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce. Na orgány 
makroregionálního rozvojového fondu se použil řídící model, který uplatňuje Mezinárodní
měnový fond, přičemž se do něho aplikoval výkonný a funkční princip veřejně-soukromého 
partnerství. V uvedeném modelu se zohledňují zájmy příslušných členských států.

Pozměňovací návrh 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán zodpovídá za řízení 
operačního programu v souladu se zásadou 
řádného finančního řízení.

1. Řídící orgán zodpovídá za řízení 
operačního programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu v 
souladu se zásadou řádného finančního 
řízení.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o řízení programu v rámci 
operačního programu, řídící orgán:

2. Pokud jde o řízení programu v rámci 
operačního programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu,
řídící orgán:

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 2 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporuje činnost monitorovacího 
výboru a poskytuje mu informace, které 
výbor potřebuje k plnění svých úkolů, 
zejména údaje týkající se pokroku 
operačního programu v dosahování cílů, 
finanční údaje a údaje týkající se ukazatelů 
a milníků

(a) podporuje činnost monitorovacího 
výboru a poskytuje mu informace, které 
výbor potřebuje k plnění svých úkolů, 
zejména údaje týkající se pokroku 
operačního programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu,
v dosahování cílů, finanční údaje a údaje 
týkající se ukazatelů a milníků;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 2 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporuje činnost monitorovacího 
výboru a poskytuje mu informace, které 
výbor potřebuje k plnění svých úkolů, 
zejména údaje týkající se pokroku 
operačního programu v dosahování cílů, 
finanční údaje a údaje týkající se ukazatelů 
a milníků;

(a) podporuje činnost monitorovacího 
výboru a zejména zajišťuje, aby partneři 
uvedení v čl. 5 tohoto nařízení měli v 
souladu s evropským kodexem chování 
dostatečnou schopnost podílet se na 
přípravě, realizaci, monitorování a 
hodnocení smlouvy o partnerství a 
programů a poskytuje monitorovacímu 
výboru informace, které výbor potřebuje k 
plnění svých úkolů, zejména údaje týkající 
se pokroku operačního programu 
v dosahování cílů, finanční údaje a údaje 
týkající se ukazatelů a milníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 2 – bod e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) zajišťuje, aby údaje uvedené v 
písmeni d) byly shromažďovány, zadávány 
a ukládány v systému a aby údaje o 
ukazatelích byly rozděleny podle pohlaví, 
pokud to vyžaduje příloha I nařízení o 
ESF.

(e) zajišťuje, aby údaje uvedené v 
písmeni d) byly shromažďovány, zadávány 
a ukládány v systému a aby údaje o 
ukazatelích byly rozděleny podle pohlaví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1672
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 2 – bod e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e a) přijímá aktivní opatření k zajištění 
toho, aby jeho vlastní zaměstnanci stejně 
jako zaměstnanci zprostředkujících 
subjektů byli plně způsobilí v otázkách 
programu a projektového řízení, a 
zajišťuje potřebná odborná školení podle 
mezinárodních standardů za účelem 
nápravy nedostatků, které řídící orgán 
zjistí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 3 – bod a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vypracovává a po schválení uplatňuje 
vhodné postupy a kritéria výběru, jež:

(a) společně s monitorovacím výborem
vypracovává a po schválení uplatňuje 
vhodné postupy a kritéria výběru, jež t:

Or. en

Pozměňovací návrh 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o finanční řízení a kontrolu 4. Pokud jde o finanční řízení a kontrolu 
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operačního programu, řídící orgán: operačního programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu, 
řídící orgán:

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 4 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) ověřuje, že spolufinancované produkty 
a služby byly dodány a že výdaje, jež 
příjemci vykázali, také skutečně zaplatili, a 
že je dodržen soulad s platnými unijními a 
vnitrostátními právními předpisy, 
operačním programem a podmínkami 
podpory operace;

(a) ověřuje, že spolufinancované produkty 
a služby byly dodány a že výdaje, jež 
příjemci vykázali, také skutečně zaplatili, a 
že je dodržen soulad s platnými unijními a 
vnitrostátními právními předpisy, 
operačním programem nebo programem
makroregionálního rozvojového fondu, 
podmínkami podpory operace;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 4 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zavádí účinná a přiměřená opatření 
proti podvodům s přihlédnutím ke 

(c) zavádí účinná a přiměřená opatření 
proti podvodům s přihlédnutím ke 
zjištěným rizikům, jako nezávislý úřad, 
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zjištěným rizikům; který obdrží informaci od informátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1677
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 4 – bod e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) vypracovává prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti fungování 
systému řízení a kontroly, zákonnosti a 
správnosti uskutečněných transakcí a 
dodržování zásady řádného finančního 
řízení, spolu se zprávou o výsledcích 
provedených kontrol řízení, o případných 
nedostatcích zjištěných v systému řízení a 
kontroly a o veškerých přijatých 
nápravných.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1678
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 5 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ověření operací na místě. (b) ověření investičních projektů nad 
500 000 EUR z veřejných výdajů na místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1679
Vasilica Viorica Dăncilă
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud je v rámci operačního programu
řídící orgán rovněž příjemcem, je třeba 
přijmout pro ověření uvedená v odst. 4 
písm. a) taková opatření, která zajistí 
odpovídající oddělení funkcí.

7. Členský stát nebo řídící orgán může 
pověřit řízením části operačního 
programu zprostředkující subjekt, a to 
písemnou dohodou mezi zprostředkujícím 
subjektem a členským státem nebo řídícím 
orgánem („globální grant“), včetně 
místních orgánů, subjektů regionálního 
rozvoje nebo nevládních organizací. Za 
účelem usnadnění přístupu ke 
strukturálním fondům pro malé nevládní 
organizace budou členské státy 
podporovat využívání malých a na míru 
přizpůsobených globálních grantů.

Or. en

Odůvodnění

Globální granty jsou výkonný a osvědčený finanční nástroj, který usnadňuje dosažení 
sociálního začleňování pomocí cílených projektů, do nichž se zapojují nevládní organizace, 
které se věnují sociálnímu začleňování, jež skutečně splňují potřeby ohrožených skupin lidí.
Evropská platforma pro boj proti chudobě

Pozměňovací návrh 1680
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 114 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme vzor prohlášení řídícího 
subjektu uvedeného v odst. 4 písm. e). 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 143 
odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 115 – odst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) potvrzuje úplnost, přesnost a 
věrohodnost roční účetní závěrky a 
osvědčuje, že zaúčtované výdaje jsou v 
souladu s platnými unijními a 
vnitrostátními předpisy a byly vynaloženy 
na operace vybrané pro financování podle 
kritérií platných pro daný operační 
program a v souladu s unijními a 
vnitrostátními předpisy;

(c) potvrzuje úplnost, přesnost a 
věrohodnost roční účetní závěrky a 
osvědčuje, že zaúčtované výdaje jsou v 
souladu s platnými unijními a 
vnitrostátními předpisy a byly vynaloženy 
na operace vybrané pro financování podle 
kritérií platných pro daný operační 
program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu a v 
souladu s unijními a vnitrostátními 
předpisy;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 115 – odst. 1 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) zajišťuje, aby existoval systém, který v 
počítačové podobě zaznamenává a ukládá 
účetní záznamy za každou operaci a který 
umožňuje zaznamenávat a ukládat všechny 
údaje potřebné k vypracování žádostí o 
platby a roční účetní závěrky, včetně 
záznamů o částkách, jež mají být získány 
zpět, částkách získaných zpět a částkách 
odejmutých z důvodu zrušení celého 
příspěvku na operaci či operační program 
nebo části tohoto příspěvku;

(d) zajišťuje, aby existoval systém, který v 
počítačové podobě zaznamenává a ukládá 
účetní záznamy za každou operaci a který 
umožňuje zaznamenávat a ukládat všechny 
údaje potřebné k vypracování žádostí o 
platby a roční účetní závěrky, včetně 
záznamů o částkách, jež mají být získány 
zpět, částkách získaných zpět a částkách 
odejmutých z důvodu zrušení celého 
příspěvku na operaci či operační program
nebo program makroregionálního 
rozvojového fondu nebo části tohoto 
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příspěvku;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 115 – odst. 1 – bod h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) vede záznamy o částkách, které mají 
být získány zpět, a částkách odejmutých 
z důvodu zrušení celého příspěvku na 
operaci nebo jeho části. Částky získané 
zpět se vracejí do souhrnného rozpočtu 
Unie před uzavřením operačního programu 
tak, že se odečtou z příštího výkazu výdajů.

(h) vede záznamy o částkách, které mají 
být získány zpět, a částkách odejmutých 
z důvodu zrušení celého příspěvku na 
operaci nebo jeho části. Částky získané 
zpět se vracejí do souhrnného rozpočtu 
Unie před uzavřením operačního programu
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu tak, že se odečtou z 
příštího výkazu výdajů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 116 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do šesti měsíců od schválení operačního 
programu vypracuje auditní orgán auditní 
strategii pro provádění auditů. Auditní 
strategie stanoví metodiku auditu, způsob 
výběru vzorků pro audity operací a plánování 

4. Do šesti měsíců od schválení operačního 
programu vypracuje auditní orgán auditní 
strategii pro provádění auditů. Auditní 
strategie stanoví metodiku auditu, způsob 
výběru vzorků pro audity operací a plánování 
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auditů v souvislosti s aktuálním účetním 
rokem a dvěma následujícími účetními roky. 
Od roku 2016 do roku 2022 včetně se auditní 
strategie každoročně aktualizuje. Pokud se 
společný systém řízení a kontroly vztahuje 
na více než jeden operační program, může 
být pro dotčené operační programy 
vypracována jediná auditní strategie. Na 
žádost předkládá auditní orgán auditní 
strategii Komisi.

auditů v souvislosti s aktuálním účetním 
rokem a dvěma následujícími účetními roky. 
Od roku 2016 do roku 2022 včetně se auditní 
strategie každoročně aktualizuje. Pokud se 
společný systém řízení a kontroly vztahuje 
na více než jeden operační program nebo
program makroregionálního rozvojového 
fondu, může být pro dotčené operační 
programy nebo programy 
makroregionálních rozvojových fondů
vypracována jediná auditní strategie. Na 
žádost předkládá auditní orgán auditní 
strategii Komisi.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1685
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 117

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 117

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 117

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1688
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 117

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Akreditace řídících a kontrolních orgánů se v rámci navrhovaného nařízení zamítá.

Pozměňovací návrh 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 117 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oficiální rozhodnutí uvedené v 
odstavci 1 vychází ze zprávy a stanoviska 
nezávislého auditního subjektu, která 
hodnotí systém řízení a kontroly, včetně 
úlohy zprostředkujících subjektů v rámci 
tohoto systému, a jeho soulad s články 62, 
63, 114 a 115. Akreditační orgán přihlédne 

2. Oficiální rozhodnutí uvedené v 
odstavci 1 vychází ze zprávy a stanoviska 
nezávislého auditního subjektu, která 
hodnotí systém řízení a kontroly, včetně 
úlohy zprostředkujících subjektů v rámci 
tohoto systému, a jeho soulad s články 62, 
63, 114 a 115. Akreditační orgán přihlédne 
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k tomu, zda jsou systémy řízení a kontroly 
operačního programu podobné těm, které 
se používaly během předchozího 
programového období, jakož i k veškerým 
důkazům o jejich účinném fungování.

k tomu, zda jsou systémy řízení a kontroly 
operačního programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu
podobné těm, které se používaly během 
předchozího programového období, jakož i 
k veškerým důkazům o jejich účinném 
fungování.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 117 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát předloží oficiální 
rozhodnutí podle odstavce 1 Komisi do 
šesti měsíců ode dne přijetí rozhodnutí o 
přijetí operačního programu.

3. Členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, předloží oficiální 
rozhodnutí podle odstavce 1 Komisi do 
šesti měsíců ode dne přijetí rozhodnutí o 
přijetí operačního programu nebo
programu makroregionálního 
rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 117 – odst. 4 – pododst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při rozhodování, zda si má tyto dokumenty 
vyžádat, vezme Komise v úvahu, zda jsou 
systémy řízení a kontroly operačního 
programu podobné těm, které existovaly 
během předchozího programového období, 
zda řídící orgán provádí rovněž funkce 
certifikačního orgánu, jakož i k veškerým 
důkazům o jejich účinném fungování.

Při rozhodování, zda si má tyto dokumenty 
vyžádat, vezme Komise v úvahu, zda jsou 
systémy řízení a kontroly operačního 
programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu
podobné těm, které existovaly během 
předchozího programového období, zda 
řídící orgán provádí rovněž funkce 
certifikačního orgánu, jakož i k veškerým 
důkazům o jejich účinném fungování.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 119 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát zajistí, aby nejpozději do 
uzavření operačního programu byla výše 
veřejné podpory vyplacené příjemcům 
nejméně rovna příspěvku z fondů
vyplacenému členskému státu Komisí.

Členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, zajistí, aby nejpozději do 
uzavření operačního programu nebo
programu makroregionálního 
rozvojového fondu byla výše veřejné 
podpory vyplacené příjemcům nejméně 
rovna příspěvku z fondů vyplacenému 
členskému státu nebo skupině členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, Komisí.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 120 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako prozatímní platbu uhradí Komise 
90 % z částky vyplývající z uplatnění míry 
spolufinancování stanovené pro každou 
prioritní osu v rozhodnutí o přijetí 
operačního programu na způsobilé výdaje 
na danou prioritní osu uvedenou v žádosti 
o platbu. Komise určí roční zůstatek v 
souladu s čl. 130 odst.1.

1. Jako prozatímní platbu uhradí Komise 
95 % z částky vyplývající z uplatnění míry 
spolufinancování stanovené pro každou 
prioritní osu v rozhodnutí o přijetí 
operačního programu na způsobilé výdaje 
na danou prioritní osu uvedenou v žádosti 
o platbu. Komise určí roční zůstatek v 
souladu s čl. 130 odst. 1.

Or. it

Odůvodnění

Prozatímní platba ve výši 90 % z částky vyplývající z uplatnění míry spolufinancování je 
nepodložená, neboť by se tím řídící orgán připravil o likviditu potřebnou k realizaci 
programu. Limit 95 % se zdá vhodnější, vzhledem k tomu, že zbývajících 5 % se používá jako 
rezerva na správu.

Pozměňovací návrh 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 120 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako prozatímní platbu uhradí Komise 
90 % z částky vyplývající z uplatnění míry 
spolufinancování stanovené pro každou 
prioritní osu v rozhodnutí o přijetí 
operačního programu na způsobilé výdaje 
na danou prioritní osu uvedenou v žádosti 
o platbu. Komise určí roční zůstatek v 
souladu s čl. 130 odst.1.

1. Jako prozatímní platbu uhradí Komise 
90 % z částky vyplývající z uplatnění míry 
spolufinancování stanovené pro každou 
prioritní osu v rozhodnutí o přijetí 
operačního programu nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu na 
způsobilé výdaje na danou prioritní osu 
uvedenou v žádosti o platbu. Komise určí 
roční zůstatek v souladu s čl. 130 odst. 1. 
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Členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, zajistí, aby nejpozději do 
uzavření operačního programu nebo
programu makroregionálního 
rozvojového fondu byla výše veřejné 
podpory vyplacené příjemcům nejméně 
rovna příspěvku z fondů vyplacenému 
členskému státu nebo skupině členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, Komisí.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1695
Evgeni Kirilov

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 120 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako prozatímní platbu uhradí Komise 
90 % z částky vyplývající z uplatnění míry 
spolufinancování stanovené pro každou 
prioritní osu v rozhodnutí o přijetí 
operačního programu na způsobilé výdaje 
na danou prioritní osu uvedenou v žádosti 
o platbu. Komise určí roční zůstatek v 
souladu s čl. 130 odst.1.

1. Jako prozatímní platbu uhradí Komise 
100 % z částky vyplývající z uplatnění 
míry spolufinancování stanovené pro 
každou prioritní osu v rozhodnutí o přijetí 
operačního programu na způsobilé výdaje 
na danou prioritní osu uvedenou v žádosti 
o platbu. Komise určí roční zůstatek v 
souladu s čl. 130 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 120 – odst. 2 – bod b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) příspěvek z fondů na prioritní osu 
stanovený v rozhodnutí Komise 
o schválení operačního programu.

(b) příspěvek z fondů na prioritní osu 
stanovený v rozhodnutí Komise 
o schválení operačního programu nebo
program makroregionálního rozvojového 
fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 120 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen článek 22, nesmí být 
podpora Unie poskytovaná prostřednictvím 
průběžných plateb a plateb konečného 
zůstatku vyšší než podpora z veřejných 
zdrojů a maximální výše podpory z fondů 
na každou prioritní osu, jak stanoví 
rozhodnutí Komise o schválení operačního 
programu.

3. Aniž je dotčen článek 22, nesmí být 
podpora Unie poskytovaná prostřednictvím 
průběžných plateb a plateb konečného 
zůstatku vyšší než podpora z veřejných 
zdrojů a maximální výše podpory z fondů 
na každou prioritní osu, jak stanoví 
rozhodnutí Komise o schválení operačního 
programu nebo programu
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 123 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, které ke dni podání 
žádosti o platbu nepřijaly euro jako svou 
měnu, přepočítají na eura výši výdajů 
vynaložených v národní měně. Tato částka 
se přepočítá na eura tak, že se použije 
měsíční účetní směnný kurs Komise platný 
v měsíci, v němž výdaj zaúčtuje řídící 
orgán dotčeného operačního programu. 
Tento kurs Komise elektronicky zveřejňuje 
každý měsíc.

1. Členské státy, které ke dni podání 
žádosti o platbu nepřijaly euro jako svou 
měnu, přepočítají na eura výši výdajů 
vynaložených v národní měně. Tato částka 
se přepočítá na eura tak, že se použije 
měsíční účetní směnný kurs Komise platný 
v měsíci, v němž výdaj zaúčtuje 
certifikační orgán nebo řídící orgán 
dotčeného operačního programu. Tento 
kurs Komise elektronicky zveřejňuje každý 
měsíc.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má za cíl nabídnout možnost zachovat úpravu stávajícího programového 
období (čl. 81nařízení č. 1083/2006), a tím zabránit zavedení dodatečných správních obvodů. 
V případě, že byly certifikační a řídící orgány spojeny, bude relevantní účetnictví řídícího 
orgánu.

Pozměňovací návrh 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 123 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, které ke dni podání 
žádosti o platbu nepřijaly euro jako svou 
měnu, přepočítají na eura výši výdajů 
vynaložených v národní měně. Tato částka 
se přepočítá na eura tak, že se použije 
měsíční účetní směnný kurs Komise platný 
v měsíci, v němž výdaj zaúčtuje řídící 
orgán dotčeného operačního programu. 
Tento kurs Komise elektronicky zveřejňuje 
každý měsíc.

1. Členské státy, které ke dni podání 
žádosti o platbu nepřijaly euro jako svou 
měnu, přepočítají na eura výši výdajů 
vynaložených v národní měně. Tato částka 
se přepočítá na eura tak, že se použije 
měsíční účetní směnný kurs Komise platný 
v měsíci, v němž výdaj zaúčtuje řídící 
orgán dotčeného operačního programu 
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu. Tento kurs Komise 
elektronicky zveřejňuje každý měsíc.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) v roce 2014: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

(a) v roce 2014: 2,5 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

Or. en

Pozměňovací návrh 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) v roce 2014: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

(a) v roce 2014: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1702
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v roce 2014: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

a) v roce 2014: 3 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se řídící orgány mohou rozhodnout, že oprávněným osobám zaplatí před 
podáním žádosti o platbu Komisi, potřebují větší flexibilitu, pokud jde o zálohy, aby měly
dostatek prostředků k uspokojení potřeb příjemců.

Pozměňovací návrh 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v roce 2015: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

(b) v roce 2015: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1704
Evgeni Kirilov

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v roce 2015: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 

(b) v roce 2015: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
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program; program;

Or. en

Pozměňovací návrh 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v roce 2015: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

(b) v roce 2015: 2,5 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

Or. en

Pozměňovací návrh 1706
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v roce 2015: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

(b) v roce 2015: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se řídící orgány mohou rozhodnout, že oprávněným osobám zaplatí před 
podáním žádosti o platbu Komisi, potřebují větší flexibilitu, pokud jde o zálohy, aby měly 
dostatek prostředků k uspokojení potřeb příjemců.

Pozměňovací návrh 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v roce 2015: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

(b) v roce 2015: 3 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

Or. en

Pozměňovací návrh 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v roce 2015: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

(b) v roce 2015: 3 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

Or. en

Pozměňovací návrh 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v roce 2015: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

(b) v roce 2015: 3 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

Or. en

Odůvodnění

Vítáme návrh požadující, aby řídící orgány vyplácely peníze příjemcům dřív, než podají 
Komisi žádost o platbu, tento systém však vyžaduje pružnější systém záloh, pokud mají mít 
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řídící orgány dostatek prostředků k uspokojení potřeb příjemců.

Pozměňovací návrh 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) v roce 2016: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

(c) v roce 2016: 2,5 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

Or. en

Pozměňovací návrh 1711
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) v roce 2016: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

(c) v roce 2016: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se řídící orgány mohou rozhodnout, že oprávněným osobám zaplatí před 
podáním žádosti o platbu Komisi, potřebují větší flexibilitu, pokud jde o zálohy, aby měly 
dostatek prostředků k uspokojení potřeb příjemců..

Pozměňovací návrh 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) v roce 2016: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

(c) v roce 2016: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1713
Evgeni Kirilov

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) v roce 2016: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

(c) v roce 2016: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

Or. en

Pozměňovací návrh 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) v roce 2016: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

(c) v roce 2016: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) v roce 2016: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

(c) v roce 2016: 3 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

Or. en

Pozměňovací návrh 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) v roce 2016: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

(c) v roce 2016: 3 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

Or. en

Odůvodnění

Vítáme návrh požadující, aby řídící orgány vyplácely peníze příjemcům dřív, než podají 
Komisi žádost o platbu, tento systém však vyžaduje pružnější systém záloh, pokud mají mít 
řídící orgány dostatek prostředků k uspokojení potřeb příjemců.

Pozměňovací návrh 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční částka předběžného financování 2. Roční částka předběžného financování 
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se vyplatí před 1. červencem v letech 2016 
až 2022. V roce 2016 bude činit 2 % částky 
podpory z fondů na celé programové 
období pro daný operační program. 
V letech 2017 až 2022 bude činit 2,5 % 
částky podpory z fondů na celé 
programové období pro daný operační 
program.

se vyplatí před 1. červencem v letech 2016 
až 2022. V roce 2016 bude činit 2 % částky 
podpory z fondů na celé programové 
období pro daný operační program nebo
program makroregionálního rozvojového 
fondu. V letech 2017 až 2022 bude činit 
2,5 % částky podpory z fondů na celé 
programové období pro daný operační 
program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1718
Evgeni Kirilov

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční částka předběžného financování 
se vyplatí před 1. červencem v letech 2016 
až 2022. V roce 2016 bude činit 2 % částky 
podpory z fondů na celé programové 
období pro daný operační program. 
V letech 2017 až 2022 bude činit 2,5 % 
částky podpory z fondů na celé 
programové období pro daný operační 
program.

2. Roční částka předběžného financování 
se vyplatí před 1. červencem v letech 2016 
až 2022. V roce 2016 bude činit 2,5 % 
částky podpory z fondů na celé 
programové období pro daný operační 
program. V letech 2017 až 2022 bude činit 
3 % částky podpory z fondů na celé 
programové období pro daný operační 
program.

Or. en

Pozměňovací návrh 1719
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 126 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. První žádost o průběžnou platbu nesmí 
být podána dříve, než Komise obdrží 
oficiální akt dokládající akreditaci 
řídícího orgánu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 126 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Průběžné platby se neposkytují na 
operační program, jehož výroční zpráva 
o provádění nebyla zaslána Komisi v 
souladu s článkem 101.

4. Průběžné platby se neposkytují na 
operační program nebo na program 
makroregionálního rozvojového fondu, 
jehož výroční zpráva o provádění nebyla 
zaslána Komisi v souladu s článkem 101.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 126 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V závislosti na dostupných finančních 
prostředcích provede Komise průběžnou 
platbu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy 
byla žádost o platbu zaregistrována 
u Komise.

5. zavádí účinná a přiměřená opatření 
proti podvodům s přihlédnutím ke 
zjištěným rizikům, jako nezávislý úřad, 
který obdrží informaci od informátorů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1722
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 126 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. První předběžné platby a průběžné 
platby musí být doručeny příjemci před 
přijetím závazku v rámci programu nebo 
před následující fází, aby bylo zajištěno, že 
platební lhůty nezpůsobí odklad realizace 
programu a že příjemce nebude muset 
žádat o zálohy z veřejných prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 127 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zruší jakýkoli díl částky vypočtené 
podle druhého pododstavce v operačním 
programu, který nebyl použit pro platbu 
počátečního a ročního předběžného 
financování, průběžné platby a roční 
zůstatek do 31. prosince druhého
rozpočtového roku následujícího po roce, 
v němž byl přijat rozpočtový závazek 
v rámci operačního programu nebo 
v souvislosti s nímž nebyla v souladu s čl. 
126 předložena žádost o platbu podle 
odstavce 121.

Komise zruší jakýkoli díl částky vypočtené 
podle druhého pododstavce v operačním 
programu, který nebyl použit pro platbu 
počátečního a ročního předběžného 
financování, průběžné platby a roční 
zůstatek do 31. prosince třetího
rozpočtového roku následujícího po roce, 
v němž byl přijat rozpočtový závazek 
v rámci operačního programu nebo 
v souvislosti s nímž nebyla v souladu s čl. 
126 předložena žádost o platbu podle 
odstavce 121.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 127 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zruší jakýkoli díl částky vypočtené 
podle druhého pododstavce v operačním 
programu, který nebyl použit pro platbu 
počátečního a ročního předběžného 
financování, průběžné platby a roční 
zůstatek do 31. prosince druhého 
rozpočtového roku následujícího po roce, 
v němž byl přijat rozpočtový závazek 
v rámci operačního programu nebo 
v souvislosti s nímž nebyla v souladu s čl. 
126 předložena žádost o platbu podle 
odstavce 121.

Komise zruší jakýkoli díl částky vypočtené 
podle druhého pododstavce v operačním 
programu, který nebyl použit pro platbu 
počátečního a ročního předběžného 
financování, průběžné platby a roční 
zůstatek do 31. prosince druhého 
rozpočtového roku následujícího po roce, 
v němž byl přijat rozpočtový závazek 
v rámci operačního programu nebo
programu makroregionálního 
rozvojového fondu nebo v souvislosti s 
nímž nebyla zaslaná žádost o platbu podle 
čl. 126 odst. 1.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1725
Evgeni Kirilov

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 127 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zruší jakýkoli díl částky vypočtené 
podle druhého pododstavce v operačním 
programu, který nebyl použit pro platbu 
počátečního a ročního předběžného 
financování, průběžné platby a roční 
zůstatek do 31. prosince druhého 
rozpočtového roku následujícího po roce, 
v němž byl přijat rozpočtový závazek 
v rámci operačního programu nebo 
v souvislosti s nímž nebyla v souladu s čl. 

Komise zruší jakýkoli díl částky vypočtené 
podle druhého pododstavce v operačním 
programu, který nebyl použit pro platbu 
počátečního a ročního předběžného 
financování, průběžné platby a roční 
zůstatek do 31. prosince druhého 
rozpočtového roku následujícího po roce, 
v němž byl přijat rozpočtový závazek 
v rámci operačního programu, a v případě 
Fondu soudržnosti do 31. prosince třetího 
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126 předložena žádost o platbu podle 
odstavce 121.

rozpočtového roku následujícího po roce, 
v němž byl přijat rozpočtový závazek 
v rámci operačního programu, nebo 
v souvislosti s nímž nebyla v souladu s čl. 
126 předložena žádost o platbu podle 
odstavce 121.

Or. en

Pozměňovací návrh 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 127 – odst. 1 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát v obtížné finanční 
situaci splňuje podmínky stanovené v čl. 
22 odst. 1, měla by Komise, pokud je o to 
požádána, prostřednictvím prováděcího 
opatření připravit samostatný program
samostatný program v rámci 
centralizovaného řízení v souladu s 
článkem 54a nařízení č. 1605/2002; cílem 
by mělo být sdílet pozastavené a / nebo 
odňaté částky a úrokové výnosy nebo 
finanční prostředky, které příslušný 
členský stát dosud nevyčerpal, a co 
nejúčinněji je použít na podporu růstu a 
ekonomické výkonnosti, zejména pokud 
jde o infrastrukturní projekty související s 
ekonomikou; 

Or. de

Pozměňovací návrh 1727
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 127 – odst. 1 – pododst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě členských států, jejichž HDP na 
obyvatele za období let 2007 až 2009 byl 
nižší než 85 % průměru EU v průběhu 
stejného období, bude lhůta uvedená v 
odst. 1 pododst. 1 31.prosince třetího
rozpočtového roku následujícího po roce, 
v němž byl přijat rozpočtový závazek 
v rámci operačního programu .

Or. pt

Odůvodnění

Nejvíce znevýhodněné regiony by měly mít v porovnání s ostatními evropskými regiony 
prospěch z flexibility.

Pozměňovací návrh 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 127 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V souvislosti s rozpočtovými závazky 
uvedenými v odstavci 1, a v případě, kdy 
se závazky použijí na příděly pro inovace a
výzkum a vývoj v rámci tématických cílů 
stanovených v čl. 9 odst. 1. a 3., které se 
netýkají infrastruktury, uvolní Komise 
závazky podle druhé části tohoto odstavce 
do 31. prosince čtvrtého rozpočtového 
roku následujícího po dni, kdy byl
smluvně dohodnut rozpočtový závazek 
odpovídající této části operačního 
programu.

Or. es

Odůvodnění

Provádění operací související s inovacemi, výzkumem a vývojem spolufinancovaných z EFRR 
v dalších programovacích obdobích ukazuje, že je obtížné dodržovat zavedenou společnou 
normu pro programy automatického uvolňování zdrojů. Navrhuje se nastavit úroveň shody s 
mírnější normou uvolňování rozpočtových závazků pro tyto operace.
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Pozměňovací návrh 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 127 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud Komise rozhodne o schválení 
velkého projektu, sníží se částka, které se 
může potenciálně týkat automatické 
zrušení závazku, o roční částky spojené s 
těmito velkými projekty.
U těchto ročních částek je počátečním 
dnem pro výpočet lhůt pro automatické
zrušení uvedené v bodě 1 den následného 
rozhodnutí, které je nezbytné pro 
schválení těchto velkých projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetní závěrka a uzavírání (netýká se českého znění)

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1731
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 128
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 128 vypouští se
Obsah roční účetní závěrky
1. Ověřená roční účetní závěrka za každý 
operační program pokrývá účetní rok a na 
úrovni každé prioritní osy zahrnuje
(a) celkovou výši způsobilých výdajů 
uvedenou v účetnictví certifikačního 
orgánu jakožto částka, která byla 
zaplacena jednotlivými příjemci, 
a odpovídající vyplacenou způsobilou 
podporu z veřejných zdrojů a celkovou 
výši podpory z veřejných zdrojů 
vynaložené při provádění operací;
(b) částky odňaté a získané zpět v průběhu 
účetního roku, částky, které mají být 
získány zpět na konci účetního roku, 
částky získané zpět podle článku 61 a 
částky, které zpět získat nelze;
(c) pro každou prioritní osu seznam 
operací dokončených v průběhu účetního 
roku, které byly podpořeny z EFRR a z 
Fondu soudržnosti;
(d) pro každou prioritní osu porovnání 
výdajů uvedených podle písmene a) 
s výdaji vykázanými za tentýž účetní rok v 
žádostech o platbu, spolu s vysvětlením 
případných rozdílů.
2. Certifikační orgán může v účetnictví 
pro každou prioritní osu stanovit rezervu, 
která nesmí překročit 5 % celkových 
výdajů uvedených v žádostech o platbu 
předložených v daném účetním roce a u 
níž je posouzení zákonnosti a správnosti 
výdajů předmětem probíhajícího řízení u 
auditního orgánu. Příslušná částka je 
vyloučena z celkové výše způsobilých 
výdajů podle odst. 1 písm. a). Tyto částky 
se s konečnou platností začlení do roční 
účetní závěrky následujícího roku, nebo 
se z ní naopak vyloučí.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 128

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 128 vypouští se
Obsah roční účetní závěrky
1. Ověřená roční účetní závěrka za každý 
operační program pokrývá účetní rok a na 
úrovni každé prioritní osy zahrnuje
(a) celkovou výši způsobilých výdajů 
uvedenou v účetnictví certifikačního 
orgánu jakožto částka, která byla 
zaplacena jednotlivými příjemci, 
a odpovídající vyplacenou způsobilou 
podporu z veřejných zdrojů a celkovou 
výši podpory z veřejných zdrojů 
vynaložené při provádění operací;
(b) částky odňaté a získané zpět v průběhu 
účetního roku, částky, které mají být 
získány zpět na konci účetního roku, 
částky získané zpět podle článku 61 a 
částky, které zpět získat nelze;
(c) pro každou prioritní osu seznam 
operací dokončených v průběhu účetního 
roku, které byly podpořeny z EFRR a z 
Fondu soudržnosti;
(d) pro každou prioritní osu porovnání 
výdajů uvedených podle písmene a) 
s výdaji vykázanými za tentýž účetní rok v 
žádostech o platbu, spolu s vysvětlením 
případných rozdílů.
2. Certifikační orgán může v účetnictví 
pro každou prioritní osu stanovit rezervu, 
která nesmí překročit 5 % celkových 
výdajů uvedených v žádostech o platbu 
předložených v daném účetním roce a u 
níž je posouzení zákonnosti a správnosti 
výdajů předmětem probíhajícího řízení u 
auditního orgánu. Příslušná částka je 
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vyloučena z celkové výše způsobilých 
výdajů podle odst. 1 písm. a). Tyto částky 
se s konečnou platností začlení do roční 
účetní závěrky následujícího roku, nebo 
se z ní naopak vyloučí.

Or. es

Pozměňovací návrh 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 128 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ověřená roční účetní závěrka za každý 
operační program pokrývá účetní rok a na 
úrovni každé prioritní osy zahrnuje:

1. Ověřená roční účetní závěrka za každý 
operační program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu
pokrývá účetní rok a na úrovni každé 
prioritní osy zahrnuje:

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 129

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 129 vypouští se
Předkládání informací
Členské státy budou za každý rok od roku 
2016 do roku 2022 včetně předkládat 
dokumenty uvedené v čl. 75 odst. 1.

Or. es
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Pozměňovací návrh 1735
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 129 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy budou za každý rok od roku 
2016 do roku 2022 včetně předkládat 
dokumenty uvedené v čl. 75 odst. 1.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 129 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy budou za každý rok od roku 
2016 do roku 2022 včetně předkládat 
dokumenty uvedené v čl. 75 odst. 1.

Členské státy nebo skupiny členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojové fondy, budou za každý rok od 
roku 2016 do roku 2022 včetně předkládat 
dokumenty uvedené v čl. 75 odst. 1.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1737
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 130
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 130 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční zůstatek, který má členský stát v 
důsledku účetní závěrky vrátit, podléhá 
inkasnímu příkazu Komise. Roční zůstatek, 
který má členský stát obdržet, se přičte k 
následující průběžné platbě Komise po 
účetní závěrce.

2. Roční zůstatek, který má členský stát
nebo skupina členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond, 
vrátit, podléhá inkasnímu příkazu Komise. 
Roční zůstatek, který má členský stát nebo 
skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, obdržet,
se přičte k následující průběžné platbě 
Komise po účetní závěrce.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 130 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud z důvodů, za něž nese 
odpovědnost členský stát, nemůže Komise 
účetní závěrku schválit do 30. dubna roku 
následujícího po skončení účetního roku, 
vyrozumí Komise členský stát o 
opatřeních, která musí přijmout řídící 
orgán nebo auditní orgán, nebo o 
dodatečném šetření, jež Komise navrhuje 
provést na základě čl. 65 odst. 2 a 3.

3. Pokud z důvodů, za něž nese 
odpovědnost členský stát nebo skupina
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, nemůže 
Komise účetní závěrku schválit do 
30. dubna roku následujícího po skončení 
účetního roku, vyrozumí Komise členský 
stát nebo skupinu členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond, 
o opatřeních, která musí přijmout řídící 
orgán nebo auditní orgán, nebo o 
dodatečném šetření, jež Komise navrhuje 
provést na základě čl. 65 odst. 2 a.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.


